WÓJT GMINY
WIDAWA
Widawa, dnia 30 września 2020 r.
RIK.6220.8.2020.KS

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 9, art. 10, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), oraz art. 74 ust 3 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U.
z 2020 r., poz. 283 ze zm.), w nawiązaniu do wniosku z dnia 27 lipca 2020 r., pana Adnana
Qaraqisha, reprezentującego spółkę PVE 106 Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. J.J. Śniadeckich 21,
85-011 Bydgoszcz, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na „Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną
infrastrukturą techniczną, na działce o nr ewid. 19/3 obręb Goryń, gmina Widawa”
zawiadamiam, że:
Wójt Gminy Widawa, postanowieniem z dnia 25 września 2020 r. znak: RIK.6220.8.2020.KS,
zawiesił przedmiotowe postępowanie do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Zgodnie z art. 10 §1 kpa, wszystkie strony postępowania mają prawo zapoznać się z aktami
sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i uwagi do prowadzonego postępowania
przez cały okres jego trwania. Z dokumentacją sprawy można się zapoznać w Urzędzie Gminy
Widawa, ul. Rynek Kościuszki 10, 98-170 Widawa, w godzinach pracy Urzędu, po wcześniejszym
telefonicznym uzgodnieniu terminu.
Na podstawie art. 41 §1 kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy
mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu,
zgodnie z §2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w §1 doręczenie pisma pod
dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 10, zatem zgodnie z art. 74 ust.
3 ustawy z dnia października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.
U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) stosuje się przepisy art. 49 kpa.
Zgodnie z art. 49 kpa zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia
publicznego ogłoszenia.
Wskazuję dzień publicznego ogłoszenia: 30 września 2020 r.

Otrzymują:
1. Strony postępowania w trybie art. 49 ustawy kpa
2. a/a
Obwieszczenie zostaje opublikowane:
1. Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Widawa
2. Na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Widawa
3. Na tablicy ogłoszeń w sołectwie Goryń
4. Na tablicy ogłoszeń w sołectwie Chociw

Z upoważnienia Wójta
Sekretarz Gminy
mgr Agnieszka Galuś

