Wójt Gminy Nowy Kawęczyn
Nowy Kawęczyn dnia 19.02.2013 r.
ZI.7624.1-3.2013

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania
Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego
(t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt. 2, art. 73 ust. 1 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa

w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199

poz. 1227 z późn. zm.)

zawiadamiam
że w dniu 19 lutego 2013 na wniosek firmy ”ECO MEGAWATT” Beata Czyżyńska,, zam. ul 9 maja
14/13, 97-300 Piotrków Trybunalski, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia
polegającego na : „ budowie elektrowni słonecznej o mocy do 1,2 MW wraz z niezbędną

infrastrukturą przewidzianego do realizacji na działce nr ewid. 224 obręb Rawiczów,
gmina Nowy Kawęczyn”.
Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10
k.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Zgodnie z art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.), decyzje o środowiskowych
uwarunkowaniach wydaje się po uzgodnieniu z następującymi organami:
- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi,
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach.
Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych
w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz
okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Wójt Gminy Nowy Kawęczyn
(-) Włodzimierz Ciok
Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do
1. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Nowym Kawęczynie,
2. Tablica ogłoszeń Sołectwa Rawiczów
3. BIP Urzędu Gminy w Nowym Kawęczynie
4. a/a

