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Sęcizieji-,lwic;,

Sędziejowice, dnia 09.12.2020 r.

RW.II.62) 0.6.2O2O

OBWIESZCZENIE

o

wydanym postanowieniu o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 74 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z2020 T,) poz.256 zę zm.), zwanej dalej Kpa w związku zart. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3
paździemika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwą w ochronie środowiska oraz o ocenach oddzialywanią na środowisko (Dz.U,
z202O r,, poz. 283 zę zm.), zwanej dalej ustawą oośzavłtadamia się wszystkie strony, zę w toku
prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji decyzji o środowisko}vych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: o,Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1
MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (IN 089) obręb Grabica, gmina
Sędziejowice" z wniosku firmy PV450 Sp.z o.o., zsiedzibą ul. Jasna 141116 a,00-041 Warszawa
wydane zostało postanowienie z dnia 9 grudnia 2020 r., znak: RW.II.6220.6.2020 o podjęciu
zawieszonego przedmiotowego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwaruŃowaniach dla wyżej wskazane g o przed s ięw zięcia.
Na powyzsze postanowięnię zńalenie nie przysługuje.
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron postępowania wynikających z art. 10 § 1
Kpa do czynnego w nim udziału w kazdym jego stadium. Z tręściąpostanowienia oraz z zebraną
dokumentacją w przedmiotowej sprawie strony mogą zapoznac się w siedzibie Urzędu Gminy
Sędziejowice, ul. Wieluńska 6, 98-160 Sędziejowice, pok. nr 9-10 w godzinach pracy urzędu, tj.
poniedziałek - piątek od godz. 730 do 1530.
W powyzszej sprawie liczba stron przekracza 10, zatem zgodnie z art. 49 Kpa
w zwipku z art. 74 ust. 3 ustawy oośorgan prowadzący postępowanie o wszystkich decyzjach i
czynnościachbędzie informował strony postępowania poprzez obwieszczenia zamieszczarle na
stronie Biule§nu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sędziejowice, na tablicy ogłoszeń w
IJrzędzie Gminy Sędziejowice otazna tablicy ogłoszeń w miejscu realizacji inwestycji.

Zgodńe zart. 49 Kpa doryczęnię uwńa
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za dokonane po upływie 1.4 dni od
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publicznego ogłoszenia.
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Wywieszono na tablicy ogłoszeń:
1. Urzędu Gminy Sędziejowice w tęrminie.....
2, W obrębie Grabica.
3. BIP Urzędu Gminy Sędziejowice.. i,ł;.,lJ., J.ł.),i.r...:,.,']"V,,Ą.,}*,.,}3,}gY"......
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