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Kawęczyn, dn. 26.03.2021r. 

ROŚ-OŚ.6220.8.2020   

OBWIESZCZENIE – ZAWIADOMIENIE 
Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 

administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) w związku  z  art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 

paz dziernika 2008 r. o udostępnianiu informacji o s rodowisku i jego ochronie, udziale 

społeczen stwa w ochronie s rodowiska oraz ocenach oddziaływania na s rodowisko (t. j. Dz. U. 

z 2021 r. poz. 247 z po z n. zm.) Wo jt Gminy Kawęczyn podaje do publicznej wiadomos ci 

informację o zakon czeniu postępowania w sprawie wydania  decyzji o s rodowiskowych 

uwarunkowaniach wszczętego na wniosek Greenprojekt 20 sp. z o.o., ul. Go rniko w z „Danuty” 

25/60, 43-603 Jaworzno (adres do korespondencji :ul. Długa 3, 43-100 Tychy), w sprawie w 

sprawie wydania decyzji o s rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 

polegającego: Budowie farmy fotowoltaicznej PV Siedliska I o mocy wytwo rczej do 1,5 MW 

realizowanej w południowej częs ci działki o nr ew. 219 obręb 0020 Siedliska (gmina 

Kawęczyn) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w tym z magazynem energii  i stacją 

ładowania.  

Obszar, znajdujący się w zasięgu 100 m od linii przedsięwzięcia (zgodnie z ustawą ooś 

określony jako strony postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach) 

obejmuje działki ewidencyjne:  

220,221,188,187,236, 218, 181, 32/2, 33, 31/13, 31/11, 185, 214, 217, 177, 180, 195, 196, 197, 

198, 224, 225, 191, 192, 213, 178, 179, 215, 216, 186, 183, 182, 199, 189, 190, 222, 223, 193, 

226, 227, 184.  

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. 

j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) wszystkim stronom postępowania przysługuje prawo czynnego 

udziału w każdym jego stadium, w tym prawo do przeglądania akt sprawy oraz składania uwag 

i wniosków w postępowaniu dowodowym. Uwagi i wnioski można składać w formie pisemnej 

w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.  

Zgodnie z art. 73 § 1 Kpa informuję, że strony mają prawo do wglądu w akta sprawy, 

sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu 
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postępowania. W celu zapoznania się z aktami sprawy strona winna skontaktować się z tut. 

Urzędem pod nr. telefonu 063 288 59 22 i ustalić termin oraz sposób udostepnienia 

dokumentów. Ewentualne uwagi i wnioski należy przekazywać w formie pisemnej, na adres: 

Urząd Gminy Kawęczyn, Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn lub w formie elektronicznej na adres: 

ugkaweczyn@kaweczyn.pl 

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 

ustawy z dnia 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.)  stosuje się przepis art. 49 Kpa. W związku 

z tym strony będą zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach przez obwieszczenia. 

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia 

niniejszego obwieszczenia. 

Otrzymują: 

1. Inwestor. 

2. strony postępowania – zostają powiadomione poprzez zamieszczenie na stronach 

internetowych Urzędu Gminy Kawęczyn (www.bip.kaweczyn.pl ; www.kaweczyn.pl ) 

3. A/a  

 /-/ Z UP. WÓJTA  

DOROTA BARTOSIK  

SEKRETARZ GMINY  
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