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obwieszczenie
o

przedłużeniu terminu wydania decyzji

Na podstawie art. 36 i art 49 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz.U. z2020t., poz,256 zę zm.) oraz art.74 ust. 3 ustawy z dnia 3
paździemtka 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziĄwania na środowisko (Dz. U.

z2020 r., poz.283 ze zm.),
zawiadamiam, że postępowanie prowadzone na wniosek firmy PV 450 Sp. z o.o. z siedzibą, ul,
Jasna 14116 a, 00-041 Warszawa reprezentowanej przez Panią Sylwię Lewczuk w sprawie wydania
decyzji o środowisko!\rych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa elektrowni
fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (IN 095) na dz,
ew. nr 360 i 361 obręb Sędziejowice, gmina Sędziejowice" nie zostanie załatwione w ustawowym
terminie ze względu na złożoność
sprawy, konieczność uzyskania ostatecznej opinii Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łasku otaz koniecznośćprzeprowadzęnia dalszych
czynności administracyjnych wynikający ch z przepisów prawa.
W związku z povłyższym termin wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww.
przedsięwzięcia wydłużasię do dnia 15.09.ż020 r.
Z treściąwniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwaruŃowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia można zapoznać się w Refęracie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu
Gminy Sędziejowice p. 9-10 w godzinach pracy urzędu,
Zgodnie z art. 37 Kpa Stronie słuzy prawo do wniesienia ponaglenia do SKO w Sieradzu
za pośrednictwem Wójta Gminy Sędziejowice, jezeli:
1) nie zaŁatunono sprawy w terminie określonymw art. 35 lub przepisach szczególnych ani w
terminie wskazanym zgodnie z art,36 § 1 (bezczynność);
2) postępowanie jest prowadzone dłuzej niz jest to niezbędnę do załatwienia sprawy (przewlekłość).
Powyższe ponaglenie musi zawierać uzasadnienie.

Zgodńe zart.49 Kpa doręczenie uwaza się za dokonarre po upływie 14 dni od dnia

publicznego ogłoszenia.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń:
1, Urzędu Gminy Sędziejowice w terminie
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