Wójt Gminy Budziszewice
Nasz znak: RG.6220.1.2021

Budziszewice 20.05.2021r.
ZAWIADOMIENIE/OBWIESZCZENIE
o zakończeniu postępowania

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania
administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 735 ) w związku z 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 ( Dz. U. z 2021r., poz. 247 ze zm. )
zawiadamiam
że zostało zakończone postępowanie dowodowe 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, stacją transformatorową
SN/nN oraz przyłączem kablowym SN, realizowanego na działce o nr ewid. 47/2 obręb Rękawiec w
miejscowości Rękawiec, gmina Budziszewice .
Stosownie do przepisu art. 10 § 1 organ administracji publicznej obowiązany jest przed rozpatrzeniem
materiału dowodowego i wydaniem decyzji, umożliwić stronom wypowiedzenie się, co do zebranych
dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i
wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspominany przepis jest
jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium
postępowania.
Jednocześnie informuję, że w prowadzonym postępowaniu uzyskano: opinię Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tomaszowie Mazowieckim znak: ZNS.456.10.2021, z dnia
09.03.2021r. o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz opinię
znak: ZNS.456.10.2021 z dnia 26.04.2021r. podtrzymującą wcześniejsze stanowisko,
opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z Łodzi znak: WOOŚ.4220.192.2021.MO1 z dnia
22.04.2021r. o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ,
opinię Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody
Polskie znak: WA.ZZŚ.3.435.1.76.2021.SO z dnia 12.04.2021r. o braku potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko oraz opinię znak: WA.ZZŚ.3.435.1.76.2021.SO.2 z dnia 07.05.2021r.
podtrzymującą wcześniejsze stanowisko,
W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 k.p.a. informuję, że z materiałami dotyczącymi sprawy
można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Budziszewice, ul. J. Ch. Paska 66, 97-212 Budziszewice
pokój nr 2, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu oraz zgłosić swoje uwagi w terminie 7
dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.
Wskazuję dzień publicznego ogłoszenia – 21.05.2021r.
Inspektor
( -) Monika Skorzycka
Pouczenie
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

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

