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OBWIESZCZENIE

o niezałatwieniu sprawy w terminie

Na podstawie art. 36 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks

postępowania administracyjnego (tj. Dz. U . z 202I r., poz. 7 3 5 ze zm'),

zawiadamiam

Że w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji

o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na'' Budowie farmy

fotowoltaicznej ,,PV Złotki" o mocy 7 Mw' zlokalizowanej na działkach numer 437,

438,440,441 obręb Kolonia Złotki oraz działkach nr 724,725 obręb Złotkl gm. Sadowne,

powiat węgrowski, województwo mazowieckie nie może być załatwione w terminie

obowiązującym w ań. 35 Kpa.
Powodem nie załatwienia Sprawy w terminie jest oczekiwanie na uzyskanie opinii

Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Węgrowie, co do potrzeby

p.rzeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko warunków realizacji przedmiotowego

przedsięwzięcia'
Jednocześnie informuj Ę, Żę rozpatrzenie w/w Sprawy nastąpi w terminie do 25

września Ż02I r.
Stronom stosownie do art. 36 i art.37 ustawy z dnia 74 częrwca 1960 r. - Kodeks

postępowania administracyjnego (tj' Dz. IJ. z 202I t., poz.735 ze zm.) sŁlŻy prawo

do wniesienia ponaglenia do Samorządowęgo Kolegium odwoławczego w Siedlcach

za poŚrednictwem Wójta Gminy Sadowne.

Dodatkowo informuję, Że w powyższej sprawie |iczba stron postepowania

przekraczal0, zgodnie z art.74 ust. 3 i ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie Środowiska oraz o ocenach oddziaływania

na Środowisko (tj. Dz' IJ. z 202I r., poz.247 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca

1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 202I 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 Sadownę www.bip.sadowne.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń sołectwa Kolonia
Złotki i ZŁotki
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Dzień publicznego ogłoszenia 25 sierpnia 2021 r.
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