Bojadła, dnia 18 marca 2022 r.
RO.6220.15.2021

Obwieszczenie
Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) oraz 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
(t. j. Dz. U. 2021 r., poz. 2373 z późn. zm.),
zawiadamiam strony postępowania
że w dniu 18 marca 2022 r. zostało wydane postanowienie znak: RO.6220.15.2021
w sprawie zawieszenia postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.:
„Budowa do 17 odrębnych farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 17 MW,
zlokalizowanych w miejscowości Pyrnik wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną
dla każdej z farm infrastrukturą”
planowanego do realizacji na terenie obrębu geodezyjnego Pyrnik-Młynkowo dz. nr 356/1,
w którym ustalono również zakres raportu oddziaływania w/w przedsięwzięcia na
środowisko.
Zgodnie z art. 63 ust. 6 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
na ww. postanowienie nie przysługuje zażalenie.
Jednocześnie informuję, że strony postępowania mają prawo do czynnego udziału
w każdym stadium postępowania i wypowiedzenia się, co do zebranych materiałów,
dowodów i zgłoszonych żądań.
Z treścią przedmiotowego postanowienia oraz ze zgromadzonym materiałem dowodowym
w sprawie, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Bojadła przy ul. Sulechowskiej
35, pok. Nr 2a, w godzinach funkcjonowania Urzędu Gminy w poniedziałek od 800 do 1600,
od wtorku do piątku w godz. od 715 do 1515.
Zgodnie z art. 49 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku
zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie
14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Data publicznego ogłoszenia: 18 marca 2022 r.
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