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ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE Nr 2a12020

o zakończen!u postępowania dowodowego

Na podstawie art. 10 51, art.8L ustawy z dnia t4 czerwca 1960 r.-

Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2O2O r, poz, 256 ze zm,,

dalej k.p.a.), organ

zawiadamia strony postępowania,

ze zostato zakończone postępowanie dowodowe W sprawie wydania decyzji

ośrodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajqcego na

budowie ,,E!ektrowni słonecznej (farmy fotowo|taicznej) Wraz z infrastrukturq

towarzyszqcq na działce nr ewidencyjnych 757, obręb 0002 Czermno, gmina

Fałków', o mocy do 1MW p|anowanej przez - firmę Elektrownia PV 58 sp.

z o,o , u|' Putawska 2, 02 - 566 Warszawa, dziatajqcego przez petnomocnika -
P.Izę Michatek

Stosownie do przepisu art. 10 S L iart.81 k.p.a.organ administracji

pubIicznej obowiqzany jest przed rozpatrzeniem materiatu dowodowego'

iwydaniem decyzji, umoz|iwić stronom Wypowiedzenie się, co do zebranych

dowodów i materiatów oraz zgtoszonych zqdan, Wypetniajqc ustawowy

obowiqzek naIeżytego i wyczerpujqcego informowania stron uprzejmie

przypominam, Że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym

uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziatu W każdym stadium

postę powa n ia.

W zwiqzku z powyzszym informuję o przystugujqcym Stronom prawie do

zapoznania się z aktami Sprawy iwypowiedzenia Się, co do zebranych



po

W

materiatów, dowodów i zgtoszonych iqdan w terminie 7 dni od daty doręczenia

niniejszego zawiadomienia

Poniewaz W powyzszej sprawie liczba stron postępowania przekracza ].0,

zgodnie z art,74 ust. 3 ustawy ooś oraz art,49 k.p.a.- zawiadomienie zostaje

zamieszczone na tab|icy ogtoszeń Urzędu Gminy W Fatkowie, na stronie

Biuletynu Informacji PubIicznej Gminy Fatkow oraz tabIicy ogłoszeń sotectwa

Czermno iWqsosz.

Zgodnie z art. 49 k.p'a. zawiadomienie uznaje Się za doręczone

od dnia, W którym nastqpito udostępnienie pismauptywie L4 dni

Biuletynie Informacji Publicznej.

Z dokumentacjq w przedmiotowej sprawie strony mogq zapoznac się

w Urzędzie Gminy W Fatkowie u|. Zamkowa 1A, 26-f60, pok. 101 od

poniedziatku do piqtku w godzinach B00 _ !400 i wnieść ewentualne uwagi oraz

wnioski bqdź zastrzeienia, co do zebranych w tej sprawie materiatów.

Po uptywie wyżej oznaczonego terminu na podstawie zebranych

dowodów zostanie wydana decyzja.

Wglqd w akta sprawy nie jest obowiqzkowy'

otrzvmuia:

1. Petnomocnik lnwestora

2, Strony postępowania poprzez obwieszczenie zgodnie zart.49 k.p'a

(BlP FatkóW, tab|ice ogtoszeń: UG Fałkow, sotectwa Czermno iWqsosz)
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