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Stopnica dnia: 14.11.2022r.

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 § l ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2022 r. póz. 2000 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz.
U. z 2022,póz. 1029 ze zm.)

Zawiadamiam

strony postępowania o zebraniu materiału dowodowego w prowadzonym na wniosek Ignitis
Res Dev Sp. z o. o. postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie
instalacji fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 2 MW,
położonej na działkach nr 433/3 i 435/1 w obrębie Topola, gmina Stopnica.

Z uwagi na fakt, iż liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwamnkowaniach przedmiotowego przedsięwzięcia przekracza 10
zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy OOS iart. 49 § l KPA zawiadomienie stron o czynnościach
organu administracji publicznej następuje w formie publicznego obwieszczenia. Wskazuje się
15.11.2022 r. jako dzień w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. Zgodnie z art. 49 § 2
KPA zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia w którym
nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami przedmiotowej sprawy, a także
składać ewentualne uwagi w terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia w Urzędzie
Miasta i Gminy Stopnica ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica, w godzinach pracy
Urzędu tj. 7:00 do 15:00 od poniedziałku do piątku.

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.
Po wyżej wyznaczonym terminie zostanie wydana decyzja o środowiskowych

uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia na podstawie posiadanych dowodów.
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Obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń
w Urzędzie Miasta i Gminy Stopnica, w miejscu realizacji planowanego przedsięwzięcia, tj.
w sołectwie Topola oraz zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta
i Gminy Stopnica.


