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Domaniewice, dnia 18.02.2015 r.

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst
jednolity Dz. U. Nr 98 z dnia 17 listopada 2000 r., poz. 1071, ze zmianami) zawiadamiam, że na wniosek z
dnia 03.02.2015 złożony w dniu 05.02.2015 /MPP 2 Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością ul. Sulejowska 16 97 – 300 Piotrków Trybunalski w imieniu której
działa pełnomocnik Piotr Rudyszyn W4E Energia Odnawialna Sp. z o.o. ul. Dubois
114/116 , 93 – 465 Łódź zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia
polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej „Skaratki I” wraz z infrastrukturą
towarzyszącą – elektroenergetyczną – budowlaną i ogrodzeniem nr ew. działki 1146 i 942
obręb Skaratki gm. Domaniewice.
Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 k.p.a. do czynnego
w nim udziału w każdym jego stadium.
Ponadto zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z
2006 r. Nr 129 ze zmianami) informuję o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Gminy
Domaniewice u. Główna 2, pokój 12, 99-434 Domaniewice, w terminie do 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego
zawiadomienia.
Zgodnie z art. 51 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 – POŚ oraz § 3 ust. 1 pkt. 6, Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 09.11.2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać
na środowisko (Dz. U. 213, poz. 1397) decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po zapytaniu o potrzebie oceny oddziaływania na środowisko
do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, ul. Traugutta 25, 90 – 113 Łódź i Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Podrzeczna 24, 99 – 400 i uzgodnieniu z tymi organami.
Wobec tego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii
pomocniczych.
Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w
przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów
opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
Zgodnie z art. 41 § 1 k.p.a. 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.
Informacja na temat wniosku i innych dokumentów załączonych znajduje się w publicznie dostępnym wykazie
danych o dokumentach prowadzonych przez Urząd Gminy w Domaniewicach. Wykaz jest dostępny od
poniedziałku do piątku w godzinach 800- 1500.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej
Gminy Domaniewice www.domaniewice.bipst.pl, wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w
Domaniewicach, ul. Główna 2, 99-434 Domaniewice, Tablica ogłoszeń wsi Skaratki.
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z 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 o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) oraz art. 49
K.p.a.- informacja została podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej
Urzędu Gminy w Domaniewicach - w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz na
tablicy ogłoszeń w miejscu prowadzenia inwestycji Skaratki .
Domaniewice 18.02.2015.
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