Żelazków, dn. 16.10.2020 r.
IWŚ.6220.9.6.2020
ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCENIE
o zakończeniu postępowania
Na podstawie art.10 § 1, art. 49 i art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (t.j. 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.), Wójt Gminy Żelazków
zawiadamia strony postępowania
że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie farmy fotowoltaicznej
o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – Złotniki Wielkie na
działce o nr ewid. gr. 53/4 obręb 0024 Złotniki Wielkie, jednostka ewidencyjna 300711_2
Żelazków, powiat kaliski, województwo wielkopolskie.
Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 k.p.a. 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 wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron
z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.
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 Żelazków w pokoju nr 2,
od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530, oraz zgłosić swoje uwagi w terminie
7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.
Ponadto informuję, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem z dnia
09.10.2020 r. znak: WOO-IV.4220.1398.2020.MK1.1 wydał opinię, że nie ma potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich
w Kole pismem z dnia 06.10.2020 r. znak: PO.ZZŚ.3.435.1.315.2020.RG wyraził opinię o
braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla niniejszego
przedsięwzięcia. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu pismem z dnia
28.09.2020 r. znak: ON.NS.9011.3.63.2020 również wyraził opinię że nie jest wymagane
przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenie raportu oddziaływania
na środowisko.
Ponieważ, w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś
oraz art. 49 k.p.a niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone w publicznie dostępnym
wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Żelazków
www.bip.zelazkow.pl, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Żelazków oraz w pobliżu
planowanego przedsięwzięcia. Zgodnie z art. 49 k.p.a obwieszczenie uważa się za doręczone
po upływie 14 dni od dnia jego udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej.
z up. Wójta Gminy
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Ekoklara Sp. z o.o. – Wnioskodawca
2.
Strony postępowania przez obwieszczenie zgodnie z art. 49 k.p.a.
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