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ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z  art.  61 § 4 i art.  49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zwanej dalej „k.p.a.”, oraz art.  73 ust. 1
i 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 (Dz. U. z 2018, poz. 2081 ze zm.) zwanej dalej „ustawą o udostępnianiu informacji”,

z a w i a d a m i a m

że   na  wniosek  złożony  w  dniu  14.10.2019  r.  przez  PV  260  Sp.  z  o.o.  ul.  Jasna  14/16A,
00-041  Warszawa  wszczęto  postępowanie  administracyjne w  sprawie  wydania  decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  polegającego na:  Budowie elektrowni
fotowoltaicznej  w mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce
oznaczonej w  ewidencji gruntów i budynków nr 72/2 w obrębie geodezyjnym Kopydłowo,
Gmina Wilczyn. 
Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 k.p.a.,
do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. 
Z dokumentacją w powyższej sprawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy  w Wilczynie
pok. nr 11 w godz. 7.30 do 15.30.
Zgodnie  z  art.  64  ust.1  i  2  ustawy  o  udostępnianiu  informacji,  decyzję  o  środowiskowych
uwarunkowaniach  dla  niniejszego  przedsięwzięcia  wydaje  się  pozyskaniu  opinii  organów
opiniujących oraz ewentualnego uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia z Regionalnym
Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym
w  Koninie  oraz  Państwowym  Gospodarstwem  Wodnym  Wody  Polskie  Regionalny  Zarząd
Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy.

Wobec powyższego rozstrzygniecie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii
oraz ewentualnych uzgodnień.

Ponieważ  w  powyższej  sprawie  liczba  stron  przekracza  10,  zgodnie  z  art.  74  ust.  3  ustawy
o udostępnianiu informacji oraz art. 49 k.p.a. - niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do
publicznej wiadomości przez  zamieszczenie w Biuletynie Informacji  Publicznej Urzędu Gminy
w  Wilczynie  www.bip.wilczyn.pl oraz  wywieszenie  na  tablicy  ogłoszeń  w  Urzędzie  Gminy
w Wilczynie.

Otrzymują:
 

1. Strony postępowania wg rozdzielnika
2. a/a.

Do wiadomości:

PV 260 Sp. z o.o. ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa

http://www.bip.wilczyn.pl/



