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ZAWIADOMIEI{IE * OBWIESZCZENIE Nr 3120f0

o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz wystąpieniu do organów
współdziałających

Zgodnie z art. 67 $ I i 4 i art, 49 ustawy z dma 14 czerwca 1960 r. Kodeks

postępowania administracyjnego (t,1, Dz,lJ z 2020 r., poz,256 - zwanej dalej k.p.a.), art, ]3

ust. 1 t afi. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 paŹdzietnika 2008 r. o udostępnianiu informacji

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie Środowiska oraz ocenach

oddziaływania na środowisko (t.1.Dz.lJ, z2020 t,,poz,283 zę Zm,. Zwanej dalej ustawą

ooś)'

zawiadamiam strony postępowania

Żę na wniosek z dniaf4'O4'2O2O r. (data wpływu). złoŻonego ptzęz Enesol Sp. z o.o ul'

Bukowińska 22l2II, 02.103 Warszawa działa1qcego pIzez pełnomocnika * P. Rafała

odrobińskiego zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych

uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Farma fotowoltaiczna Budyo' o łącznej mocy

do 1 MW w miejscowości Budy na działkach o nr ewidencyjnych 1078' |079, obręb

Budy, jednostka ewidencyjna Fałków, powiat konecki, woj' świętokrzyskie.

Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających

z aft' 1'0 k.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium'

Przedmiotowa inwestycja na|eŻy do przedsięwztęc mog4cych potencjalnie znacz4co

oddziaływać na środowisko, określonych - $ 3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporuqdzenla Rady

Ministrów z dnia 10 września 2019 r, lv sprawie przedsięwzięć mog4cych znacząco

oddziaływać na środowisko (Dz' U, z20I9, poz. 1839).

Jednocześnie zau,iadamiam o przekazaniu zgodnie z art' 64 ust' 1 i 2 ustawy ooś,

złoŻonego wniosku, o którym mowa wyiej do:

Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Kielcach,

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Końskich



o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenta oceny oddziaływania przedsięwzięcia

na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby do określenia ewentualnego

zakresu rapoftu o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydanie opinii co do

konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

w aspekcie wpłyrł.u na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których

mowa w ustawie z dntaL}lipcaZ}ll r. - Prawo wodne.

Wobec powyzszego rczstrzygnięcie SpIaWy nast4pi niezwłocznie po uzyskaniu

wymaganych opinii pomocnicz y ch or az ewentualnych uz godnień.

Z uwagina skomplikowany charakter sprawy, zgodnie z afi..35 $ 3 k.p.a. sprawa zostanie

załatwlona w tęrminie dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowanla, Zgodnte z art.35 $ 5

k.p.a. do terminów załatwtenia sprawy nie wlicza się terminów ptzewtdzianych w przepisach

prawa dla dokonania okreŚlonych czynności, okresów zawieszenia postępowanl'a oraz

okresów opoŹnień spowodowanych z winy strony a|bo z przyczyn nteza|eŻnych od organu.

W Świetle afi.33 k.p.a. stronamoie działac przez pełnomocnika, którym moŻebyÓ osoba

flzyczna posiadająca zdolnośó do czynnoŚci prawnych; pełnomocnik dotęcza oryginał lub

urzędowo poświadczony odpis petnomocnictwa do akt.

Zgodnte z art' 40 k.p.a. pisma doręcza się stronie, a gdy strona działa przęZ przedsta-

wiciela - temu przedstawicielowi. JeŻe\i ustanowiono kilku pełnomocników, doręcza się

pisma tylko jednemu pełnomocnikowi. Strona moŻe wskazać takiego pełnomocnika. Strona,

która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobyu albo siedziby w Rzeczypospolitej

Polskiej, innym państwie cztonkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej albo

państwie człoŃowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) . stronie

umowy o Europejskim obszarze Gospodarczym, jeŻeli nię ustanowiła pełnomocnika do

prowadzenia Sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej i nie działa

za poŚrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana wskazać

w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń, chyba Że doryczenie następuje

Zapomocą Środków komunikacji elektronicznej. W razte niewskazania pełnomocnika

do doręczen ptzeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem

doręczenia.

Zgodnie z aft, 47 s 1 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele

i pełnomocnicy maj4 obowiązek zawiadomic organ administracji publicznej o kaŻdej zmianie

Swego adresu. podajqc numer Sprawy. naZWę i adres przedsięwzięcia: zgtldnie z $ 2 w razie



zaniędbania obowiązku określonego w $ 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem

ma skutek prawny.

Ponięwaz w powyzszej sprawie liczba stron postępowania przekracza I0, zgodnte z a.rt.

74 ust.3 ustawy ooś oraz afi,49 k.p.a. - zawiadomienie zostaje zamteszczone na tablicy

ogłoszeń Urzędu Gminy w Fałkowie, tablicy ogłoszeń sołectwa Budy i na stronie Biuletynu

Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Fałkowie.

Zgodnte z art.49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia,

w którym nast4piło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Z treścią wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach moŻna

Zapoznac się w siedzibie Urzędu Gminy w Fałkowi e, uI. Zamkowa 1A, 26.260 Fałków' pokój

nr 101 w godzinach 730-1430.
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