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OBWIESZCZENIE
Zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 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 2020 r., poz. 283 ze zm.) oraz z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), dalej
k.p.a.,
zawiadamiam strony,
że

zostało

zakończone

postępowanie

dowodowe

w

sprawie

wydania

decyzji

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na

„budowie elektrowni słonecznej Wopity wraz z infrastrukturą towarzyszącą na części
działki ewidencyjnej nr 10/1 (arkusz 2) w obrębie Wopity (0014), Gmina Rychliki” ,
wszczętego na wniosek z dnia 27.07.2020 r. [data wpływu: 03.08.2020 r.] p. Piotra

Czajkowskiego, ul. Europejska 33, 02-964 Warszawa, działającego z upoważnienia firmy MG
SOLAR 8 Sp. z o.o. , ul. Sadowa 27, 28-300 Jędrzejów, oraz o możliwości zapoznania się i
wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w sprawie.
Stosownie do art. 10 ust. 1 k.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić
stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im
wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym strony postępowania mają prawo, przed wydaniem decyzji,
zapoznać się z zebranym materiałem dowodowym w niniejszej sprawie w siedzibie Urzędu
Gminy w Rychlikach, pok. 2a, w godzinach pracy urzędu.
Zgodnie z art. 49 k.p.a. w przypadku zawiadomienia poprzez obwieszczenie,
zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło
publiczne obwieszczenie.
Zgodnie z art. 49 ust. 2 k.p.a. wskazuję dzień obwieszczenia niniejszego zawiadomienia,
tj. 23 września 2020 r.
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