
Jarczów, dnia 10 kwietnia 2013r.

RRG.6220.51.2013 

OBWIESZCZENIE

Na  podstawie  art.  74  ust.  3  ustawy  z  dnia  3  października  2008  r.  o  udostępnianiu  informacji  
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na  
środowisko (Dz.U.nr 199, poz. 1227, ze zm.) w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst 
jedn.: Dz.U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071, ze zm.), 
Wójt Gminy Jarczów, prowadzący postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 
przedsięwzięcia  polegającego  na  budowie  parku  elektrowni  wiatrowych  na  terenie  gminy  Jarczów  wraz 
z infrastrukturą towarzyszącą o mocy 30,6 MW, zawiadamia o:

1. Otrzymaniu przez Wójta Gminy Jarczów pisma Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie, 
wzywającego do złożenia uzupełnień i wyjaśnień do raportu o oddziaływaniu na środowisko ww. 
przedsięwzięcia (pismo z dn. 04.04.2013, sygn. WOOŚ.4242.88.2012.KPA),

2. Wydaniu  w  dn.  08.04.2013  pozytywnej  opinii  Państwowego  Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego  w 
Tomaszowie Lubelskim dotyczącej realizacji ww. przedsięwzięcia (pismo o sygn. ONS-NZ.700/14/2013)

3. Wystosowaniu przez Wójta Gminy Jarczów pisma do inwestora – Elektrownia Wiatrowa Kresy Sp. z o.o., 
wzywającego do złożenia uzupełnień i wyjaśnień do raportu o oddziaływaniu na środowisko ww. 
przedsięwzięcia (pismo z dn. 09.04.2013, sygn. RRG.6220.50.2013).

Przedsięwzięcie  jest  realizowane  przez  Elektrownia  Wiatrowa  Kresy  I  Sp.  z  o.o.,  ul.  Postępu  17B,  
02-676 Warszawa.
Zgodnie  z  art.  10  §  1  KPA,  informuję  o  uprawnieniu  stron  do  czynnego  udziału  
w  każdym  stadium  postępowania.  Strony  mogą  zapoznać  się  z  dokumentacją  postępowania,  
w tym treścią zebranych materiałów, dowodów i zgłoszonych żądań oraz wypowiedzieć na ich temat w siedzibie  
Urzędu Gminy Jarczów, ul. 3 Maja 24, 22-664 Jarczów, pokój nr 3 w godzinach pracy urzędu tj. od godz. 7.00 do  
15.00.
Informuję, że każdy ma prawo zapoznania się z dokumentacją prowadzonego postępowania. Jest ona dostępna  
w siedzibie Urzędu Gminy Jarczów.

Pouczenie

Zgodnie z art. 49 KPA, w wypadku zawiadomienia przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej  
miejscowości sposób publicznego ogłaszania, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie  
czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie zamieszcza się na:
• tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jarczów,
• stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jarczów,
• tablicy ogłoszeń sołectw: Przewłoka, Nedeżów, Wierszczyca, Sowiniec, Gródek, Kolonia Gródek, Łubcze, 

Nowy Przeorsk w gminie Jarczów,
• tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Tomaszów Lubelski,
• stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tomaszów Lubelski,
• tablicy  ogłoszeń  sołectw:  Ruda  Wołoska,  Chorążanka,  Majdan  Górny  i Przeorsk  w  gminie  Tomaszów 

Lubelski, 
• tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łaszczów,
• stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łaszczów,
• tablicy ogłoszeń sołectwa Podlodów w gminie Łaszczów.

Obwieszczenie wywiesza się na okres co najmniej 14 dni.

Wywieszono w ......................................... na okres: od dnia ......................... do dnia .............................
                                    (miejsce)                                                           (data)                              (data)

…………………………………………..


