WÓJT GMINY
WIDAWA
Widawa, dnia 12 września 2022 r.
RIK.6220.6.2022.KS

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY WIDAWA
o zakończeniu zbierania wszystkich dowodów i materiałów w sprawie
Wójt Gminy Widawa, działając na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021 r., poz. 735 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 (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.), zawiadamia strony postępowania, że zostały
zebrane dowody i materiały niezbędne do wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej PV Sarnów II o
mocy do 4,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, na dz. nr ewid. 81 obręb ewid.
0027 Sarnów, gm. Widawa”.
W związku z powyższym w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego
Obwieszczenia strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy, z dowodami i materiałami
zebranymi w tej sprawie oraz mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów
w Urzędzie Gminy Widawa, ul. Rynek Kościuszki 10, 98-170 Widawa, w godzinach pracy
Urzędu. Wnioski i uwagi w sprawie można składać przez okres 21 dni licząc od dnia
publicznego ogłoszenia.
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 2022 r., poz. 1029 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.
Zawiadomienie-obwieszczenie
zostało podane do publicznej informacji w dniu 14.09.2022 r.

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