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Sędziejowice, dn. 12.08.2020

r,

obwieszczenie
o

przedłużeniu terminu wydania decyzji

i art 49 ustawy z dnia 14 częrwca 1960 r. - Kodeks postępowania
z 2020r., poz. 256 ze zm.) oruz art. 74 ust. 3 ustawy i dniu 3
r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udzialę

Na Podstawie art. 36
administracyjnego (Dz,U.
PaŹdziemika 2008

sPołeczeństwa w ochronie Środowiska oraz o ocenach oddziaływania-na środowisko (Dz.lJ.
z2020 r., poz.283 ze zm.),
zawiadamiam, że postępowanie prowadzone na wniosek Pana Dominika Szewczyka zam.
w miejscowoŚci Sędziejowice reprezentowanego przez pełnomocnika Parra Rafała Odrobińskiego
w sPrawie wYdania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:
,,Farńa
fotowoltaiczna Sędziejowice" na nieruchomości obejmującej działki oznaczonę w ewidencji
gruntów nr: 64, 65, 66 obręb Sędziejowice, gmina Sędziejowice nie zostanie załatwione w
ustawowYm terminie z uwagi na koniecznośćprzedłożeniaprzez Wnioskodawcę uzupełnienia kańy
informacyj nej przedsięwzięcia.
W związku z povyższym termin wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww.
przedsięwzięcia wydłuza się do dnia 12.10.2020 r.
Z treŚcią wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwaruŃowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia mozna zapoznac się w Referacie Rolnictwa i Rozwoju Wsi uizędu
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 Sędziejowi ce, jeżeli:

1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczegolnych ani
w terminie wskazanym zgodnie z art.36 § 1 (bezczynność);
2) Postępowanie jest prowadzone dłużejniz jest to niezbędn e d,o załatwienia sprawy (przewlekłość).
Powyższe ponaglenie musi zawierać uzasadnienie.

Zgodnie zart. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upĘwie 14 dni od dnia

publicznego ogłoszenia.
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Wywieszono na tablicy ogłoszeń:
1. Urzędu Gminy Sędziejowice w terminie
2. W sołectwie Sędziejowice w terminie
3. W sołectwie Lichawa w terminie
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