WÓJT GMINY
NOWY KAWĘCZYN
pow. skierniewicki
Nowy Kawęczyn, dn. 05.10.2021 r.
RG.6220.1-7.2021

ZAWIADOMIENIE
Wójt Gminy Nowy Kawęczyn, stosownie do treści przepisu art. 10 § 1 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze
zm.).
zawiadamiam strony postępowania,
że został zgromadzony materiał dowodowy w postępowaniu administracyjnym dotyczącym
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.
„Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 47, 48 w obrębie Nowy Dwór
Parcela, gmina Nowy Kawęczyn”
zainicjowanego wnioskiem inwestora – PCWO ENERGY PROJEKT Sp. z o. o. ul. Emilii
Plater 53, 00-113 Warszawa, adres do korespondencji: ul. Św. Leonarda 7, 25-311 Kielce, z
dnia 15 lipca 2021 r.
Informuję, że w toku postępowania Wójt Gminy Nowy Kawęczyn w dniu 22 lipca 2021
r. pismem znak sprawy: RG.6220.1-4.2021 zwrócił się z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego zakresu raportu dla w/w
przedsięwzięcia do: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach,
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi oraz do Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie- Zarząd Zlewni w Łowiczu.
Stosownie do przepisu art. 10 § 1 K.p.a. organ administracji obowiązany jest przed
rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, do wysłuchania wypowiedzi stron
co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie
przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron
z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.
W związku z powyższym informuję, że w ciągu 7 dni od dnia otrzymania niniejszego
zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz zgłosić uwagi i wnioski
w siedzibie Urzędu Gminy w Nowym Kawęczynie - w godzinach pracy tut. Urzędu.
Zgodnie z art. 49 § 2 K.p.a. doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od
dnia publicznego ogłoszenia. Podano do publicznej wiadomości w dniu 05.10.2021 r.
WÓJT
/-/ Włodzimierz Ciok
Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez
zamieszczenie przez okres 14 dni:
➢ na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Nowym Kawęczynie,
➢ na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Nowym Kawęczynie,
➢ na tablicy ogłoszeń sołectwa Nowy Dwór Parcela.

