Budziszewice 03.03.2021r.

Nasz znak: RG.6220.1.2021

OBWIESZCZENIE/ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.
U. z 2020r., poz. 256 ze zm. ), w związku z art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października
2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 283 ze zm. )
zawiadamiam strony postępowania, że:
na wniosek z dnia 21.01.2021r. ( 28.01.2021r. data wpływu do UG ) uzupełniony dnia 22.02.2021r.
pełnomocnika Inwestora - P.P.H.U. „ Big Sport” ul. Tomaszowska 31B, 97-217 Lubochnia, zostało
wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej pod nazwą „ Rękawiec PV „ o mocy
do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, stację transformatorową SN/nN oraz przyłączem
kablowym SN, realizowanego na działce o nr ewid. 47/2 – obręb 0009 Rękawiec w miejscowości
Rękawiec, gm. Budziszewice.
Wskazuję dzień publicznego ogłoszenia: 03.03.2021r.
Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 k.p.a., do
czynnego udziału w każdym jego stadium. Z dokumentacją w powyższej sprawie można zapoznać się
w siedzibie Urzędu Gminy , od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.
Przedmiotowe przedsięwzięcie zalicza się do grupy przedsięwzięć określonych w § 3 ust. 1 pkt. 54 lit.
b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz. U. z 2019r. , poz. 1839 ).
Zgodnie z art. 77 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko ( Dz. U. z 2020r., poz. 283 ze zm. ) oraz § 3 ust. 1 pkt. 54 lit. b , rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko ( Dz. U. z 2019r., poz. 1839 ) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzyskaniu opinii następujących organów:
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Tomaszowie Maz., Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim Państwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy
o udostępnianiu informacji oraz art. 49 k.p.a. niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej
wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej Urzędu Gminy Budziszewice bip.budziszewice.net oraz wywieszone na tablicy
ogłoszeń Urzędu Gminy Budziszewice ul. J. Ch. Paska 66, 97-212 Budziszewice oraz tablicy ogłoszeń
sołectwa Rękawiec.
Pouczenie

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Inspektor
( -) Monika Skorzycka

Otrzymują:
1. Strony postępowania przez obwieszczenie zgodnie z art. 49 k.p.a.,
2. Pełnomocnik Inwestora - P.P.H.U. „ Big Sport” ul. Tomaszowska 31B, 97-217 Lubochnia
3. a/a MS

