Budziszewice 02.07.2021r.
Wójt Gminy Budziszewice
Nasz znak: RG.6220.2.2020
OBWIESZCZENIE/ZAWIADOMIENIE
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.
U. z 2021r., poz. 735 ), w związku z art. 75 ust. 1 pkt. 4 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 2021r., poz. 247 ze zm. )
zawiadamiam strony postępowania, że:
02.07.2021r. Wójt Gminy Budziszewice wydał decyzję w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach znak: RG.6220.2.2020 zmieniającą decyzję nr 1/2020 z dnia 26.08.2020r. o
środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu infrastruktury
technicznej – zabudowie odnawialnych źródeł energii ( OZE ) wraz z budową wolnostojących modułów
fotowoltaicznych o łącznej mocy do 700 kW wraz z budową linii SN oraz stacji transformatorowej wraz
z instalacjami i urządzeniami budowlanymi na działce o nr ewid. 171 w miejscowości Węgrzynowice,
gm. Budziszewice w zakresie zmiany mocy paneli fotowoltaicznych oraz łącznej mocy farmy
fotowoltaicznej a także liczby inwerterów.
Wskazuję dzień publicznego ogłoszenia: 05.07.2021r.
Z aktami sprawy, w tym opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tomaszowie
Mazowieckim, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie
Trybunalskim Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 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.
Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Piotrkowie Trybunalskim, za pośrednictwem Wójta Gminy Budziszewice w terminie 14 dni od daty
otrzymania decyzji.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia
odwołania wobec Wójta Gminy Budziszewice.
Z dniem doręczenia Wójtowi Gminy Budziszewice oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia
odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
Pouczenie

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Z up. Wójta
Monika Skorzycka
Inspektor

Otrzymują:
1. Pełnomocnik reprezentujący „ Big Sport „ Paweł Janowski Lubochnia Dworska, ul.
Tomaszowska 31, 97-217 Lubochnia.
2. Strony postępowania przez obwieszczenie zgodnie z art. 49 k.p.a.,
3. a/a MS.

