WÓJT GMINY
NOWY KAWĘCZYN
pow. skierniewicki
Nowy Kawęczyn, dn. 29.12.2020 r.
RG.6220.7-11.2020

OBWIESZCZENIE
o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania administracyjnego
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) w związku z art. 74 ust 3 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. z
2020 r. poz. 284 ze zm.),
Wójt Gminy Nowy Kawęczyn zawiadamia Strony postępowania administracyjnego,
że w toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:
„Mała elektrownia wodna w km 56+270 rzeki Rawka, dz. nr ewid. 1732, obręb: 3
Doleck, gm. Nowy Kawęczyn”
z wniosku pełnomocnika inwestora – Pana Tadeusza Gałązki, działającego w imieniu Pana
Jacka Strzeleckiego wydane zostało postanowienie z dnia 29.12.2020 r.. znak: RG.6220.710.2020 o zawieszeniu przedmiotowego postępowania w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla wyżej wskazanego przedsięwzięcia do czasu
przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Zgodnie z art. 63 ust. 6 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. z 2020 r. poz. 284 ze zm.) na niniejsze
postanowienie nie przysługuje stronom zażalenie.
Z postanowieniem, o którym mowa powyżej oraz pozostałą dokumentacją
w przedmiotowej sprawie, w tym ww. opiniami zainteresowane Strony mogą zapoznać się
w Urzędzie Gminy w Nowym Kawęczynie w godzinach pracy Urzędu.
Zgodnie z art. 74. ust. 3a 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, Stroną postępowania w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje
prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać
przedsięwzięcie w wariancie zaproponowanym przez wnioskodawcę, z zastrzeżeniem art. 81
ust. 1. Przez obszar ten rozumie się:
1) przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący
się w odległości 100 m od granic tego terenu;
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2) działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia
zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub
3) działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może
wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym
przeznaczeniem
Data publicznego ogłoszenia: 29.12.2020 r.
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Niniejsze zawiadomienie zostaje zamieszczone w sposób zwyczajowo przyjęty na okres 14 dni
w:
1. Strona internetowa BIP Urzędu Gminy w Nowym Kawęczynie
2. Tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Nowy Kawęczyn,
3. Tablica ogłoszeń w sołectwie Doleck.

2

