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ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE Nr 212020

o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz wystąpieniu do organów
współdziałających

Zgodnte z art. 6l $ 1 i 4 i art. 49 ustawy z dnta 14 czerwca 1960 r. Kodeks

postępowania administracyjnego (tj. Dz. U z 2020 r., poz, f56 - zwanej dalej k.p.a.), art. 73

ust' 1 t art' 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 paŹdziernika 2008 r. o udostępnianiu informacji

o środowisku i jego ochronie, ldzia|e społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach

oddziaływania na środowisko (t1, Dz, U' z 20f0 t', poz. 283 zę Zm.- zwanej dalej ustawq

ooś),

zawiadamiam strony postępowania

Żę na wniosek z dnta 02.04,2020 r. (data wpływu), uzupełnionym w dniu 24'04.2020 r' (data

wpływu), złoŻony ptzez Inwestora - Elektrownia PV 58 sp' Z o.o ' ul. Puławska 2,

02 - 566 Warszawa, działajqcego przez pełnomocnika * P. Izę Michałek, zostało wszczęte

postępowanie w sprawie wydania decyzji o Środowiskowych uwaruŃowaniach dla

przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa elektrowni slonecznej wraz z infrastrukturą towarZyszącą

na działce nr ewidencyjnych 757, obręb 0002 Czermno, gmina Fałkówoo o mocy do

IMW

- Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikaj4cych

z art, I0 k'p.a. do.czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Przedmiotowa inwestycja naleŻy do przedsięwzięc mog4cych potencjalnie znacząao

oddziaływaÓ na Środowisko' określonych w $ 3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporz4dzenia Rady

Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znaczqco

oddziaływać na Środowisko (Dz. lJ. z2019, poz. 1839).

Jednoczęśnie zawiadamiam o przekazantu zgodnie z art. 64 ust. 1 i 2 ustawy ooś,

zŁozonego wniosku, o którym mowa wyżej do:

Regionalnego Dyrektora Ochronl, Srodowiska w Kielcach,

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitamego w Końskich



o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenla oceny oddziaływania przedsięwzięcla

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

zakresu rapońu o oddziaływaniu na Środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia;

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydanie opinii co do

konięczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

w aspekcie wpływu na mozliwość osiągnięcia celow środowisko!\Ych, o których

mowa w ustawie z dma 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne.

Wobęc powyiszego rczstrzygnięcie Sprawy nast4pi nięzwłocznie po uzyskaniu

wymaganych opinii pomocnicz y ch oruz ewentualnych uzgodnień'

Z uwagina skomplikowany charakter Sprawy' zgodnie z art, 35 $ 3 k.p.a. Sprawa zostanię

zał.atwiona w terminie dwoch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Zgodnte z art. 35 $ 5

k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewtdzianych w przepisach

prawa dla dokonania określonych czynnoŚci, okresów Zaw|ęszenla postępowania otaz

okresów opożnien spowodowanych zwiny strony albo zprzyczynnieza|eŻnych od organu'

W świetle art. 33 k.p.a. stronamoŻe działac prZęZ pełnomocnika, którym moie być osoba

ftzyczna posiadająca zdolnoŚć do czynności prawnych; pełnomocnik doręcza oryginał lub

urzędowo poŚwiadczony odpis pełnomocnictwa do akt.

Zgodnie z art. 40 k.p.a. pisma doręcza się stronie' a gdy strona dziata ptzez przedsta-

wiciela . temu przedstawicielowi. Jęzęlt ustanowiono kilku pełnomocników, doręcza się

pisma tylko jednemu pełnomocnikowi. Strona moze wskazaó takiego pełnomocnika' Strona,

która nie ma miejsca zamięszkania lub zwykłego pob1.tu albo siędziby w Rzeczypospolitej

Polskiej, innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej albo

pańśtwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (E.FTA) - stronie

umowy o Europejskim obszarze Gospodatczym, jeŻelt nie ustanowiła pełnomocnika do

prowadzenia SpIaWy zamteszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej i nie działa

za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana wskazaó

w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń, chyba Że doręczenie następuje

Za pomocą środków komunikacji ęlektronicznej. w razie niewskazania pełnomocnika

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

doręczenia.

Zgodnte z ań. 41 $ 1 k.p'a' w toku postępowania strony otaz tch przedstawiciele

i pełnomocnicy maj4 obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie

Swęgo adresu, podaj4c numer Sprawy, nazwę i adres przedsięwzięcia; zgodnie z $ 2 w razte



zaniedbania obowiązku okręślonego w $ 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresęm

ma skutek prawny.

Poniewai w powyzszej sprawie Itczba stron postępowania przehacza I0, zgodnte z art'

74 ust. 3 ustawy ooŚ oraz art, 49 k'p.u. - zawiadomienie zostaj e zamieszczone na tablicy

ogtoszeń Urzędu Gminy w Fałkowie, tablicy ogłoszeń sołectwa Czermno i Wąsosz oraz na

stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Fałkowię.

Zgodnte z art, 49 k.p,a. zawiadomienie uznąe się zadoręczone po upływie 14 dni od dnia,

w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej'

Z treścią wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach moina

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

nr 101 w sodzinachT3o-1430.
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Otr?ymuia:

1. Pełnomocnik Inwestora _ P. Iza Michałek

2, Strony postępowaniapoprzez obwieszczenie zgodnie z art. 49 k,p.a

3. ala


