Rawa Mazowiecka dn. 7 grudnia 2020r.

OBWIESZCZENIE
Działając na podstawie art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz.U. z 2020r., poz. 256 ), w związku z art. 74 ust.3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października
2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020r. poz. 283), zawiadamiam o
możliwości zapoznania się ze zgromadzonym w całości materiałem dowodowym w tym m.in. z:
Wnioskiem, Kartą Informacyjną Przedsięwzięcia, Opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w
Łodzi, Opinią Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu, Opinią Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Rawie Mazowieckiej, w których organy wyraziły opinie o braku potrzeby przeprowadzenia
oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: ,,Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy
do 1 MW na działkach o numerach ewidencyjnych 116 oraz 117/3 obręb Kaleń, gm. Rawa Mazowiecka.
Postępowanie prowadzone jest na wniosek inwestora – Projekt-Solartechnik Development Sp. z o.o.
Zawiadamiam o:
1) możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, która dostępna jest w Urzędzie Gminy Rawa
Mazowiecka, ul. Konstytucji 3 Maja 32, w p. 105, w godzinach pracy urzędu.
2) możliwości składania przez wszystkich zainteresowanych uwag i wniosków odnośnie planowanego
przedsięwzięcia.
3) Stosownie do przepisu art. 10 § 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.
4) Zgodnie z art. 74 ust.3 pkt 1w/w ustawy i art. 49 k.p.a. – niniejsze zawiadomienie zostaje
zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka, na tablicy
ogłoszeń Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń wsi Kaleń.
Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym
nastąpiło udostępnienie pisma w biuletynie informacji publicznej i w którym nastąpiło wywieszenie na
tablicach ogłoszeń.

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka
/-/ Michał Michalik

