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OBWIESZCZEITIE
o wydaniu postanowienia o zwieszeniu postępowania w sprawie wydawania decyzji

o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (tj. Dz. U.202I poz' 735 ze zm.), w związku z art.69 ust.4 i 5 oraz aft.74

ust' 3 z 3 pażdziernika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(t1'Dz.U' z20ŻI r.,poz.274 ze zm.)

informuję,

iz w dniu 16.07.2021 r. Wójt Gminy Sadowne, wydał postanowienie znak GPI.6220.8.7.202I
o Zawleszeniu postępowania sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia polegającego na ,, Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej
na dz. nr 763121 76514 w obrębie Zarzetka, Gmina Sadowne'' do czasu przedłoŻenia przez
wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na Środowisko.

Z dokumentacją sprawy zapoznac się można w siedzibie Urzędu Gminy Sadowne,
ul. Kościuszki3,O7-140 Sadowne pok. nr 18 w godzinach urzędowania 1800 - 1600;, osobiście,
przez pełnomocnika lub na piśmie, atakŻe Za pomocą poczty elektronicznej.

Dodatkowo informuję, Żę w povłyższej sprawie |iczba stron postepowania
przektaczal0, zgodnie zart.74 ust. 3 i ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska otaz o ocenach oddziaływania
na środowisko (tj' Dz. U. z 2021 r., poz' 274 ze zm.) oraz ar|. 49 ustawy z dnia 14 czętwca
1960 r. Kodeks poslępowania administracyjnego (tj. Dz' U. 2021 poz' 735 ze zm)
zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło
udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej'

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy, na stronie Biuletynu Informacji Urzędu
Gminy Sadowne www.bip.sadowne.pl oraz wwięszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa
Zarzetka.
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