Budzyń, dnia 20 maja 2020 r.

GKM.6220.9.2020

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania
Na podstawie art. 61 § 1 i 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postepowania
Administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256) w związku z art. 73 ust. 1 i 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 2020 r. poz. 283.)
zawiadamiam, że na wniosek Inwestora: Firma Handlowa „WINDMILL” Radosław Górka, Śmiłowo
ul. Łączna 4, 64-810 Kaczory poprzez pełnomocnika Pana Leszka Łochowicza zam. ul. Sosnowa 1,
64-830 Margonin zostało wszczęte postepowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowa elektrowni
słonecznej o mocy do 4 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce oznaczonej numerem
ewidencyjnym: 253 obręb Prosna, Gmina Budzyń”
Strony postępowania zgodnie z art. 10 §1 K.p.a. mają prawo brać czynny udział w każdym
stadium postępowania, mogą zapoznać się ze złożonym wnioskiem oraz zgłosić ewentualne uwagi,
zastrzeżenia i wnioski dowodowe w przedmiotowej sprawie, w siedzibie Urzędu Gminy Budzyń,
ul. Przemysłowa 16A, 64-840 Budzyń, pokój nr 121, w godz. od 800 do 1500 (od poniedziałku do piątku).
Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, strony
postepowania zawiadamia się zgodnie z art. 49 Kodeks postepowania administracyjnego - poprzez
publiczne obwieszczenie.
Jednocześnie informuję, że wraz z ogłoszeniem w dniu 13.03.2020 r. przez Ministra Zdrowia
stanu zagrożenia epidemicznego, od dnia 17.03.2020 r. do odwołania kontakt z tut. Urzędem jest
ograniczony. Dlatego też w przypadku chęci zapoznania się z niniejszym wnioskiem w ww. sprawie
należy kontaktować się telefonicznie, elektronicznie przez platformę e-PUAP, e-mailowo lub w formie
pisemnej w celu omówienia formy zapoznania się z materiałami. W przypadku pytań proszę o kontakt
telefoniczny pod numerem telefonu: (67) 284 32 01 wew. 121, lub e-mailem: p.blzaejczyk@budzyn.pl

Otrzymują:
1. Pełnomocnik- Pan Leszek Łochowicz ul. Sosnowa 1, 64-830 Margonin
2. Strony postepowania – zgodnie z art. 49 Kpa
3. a/a;

Podanie do publicznej wiadomości następuje poprzez ogłoszenia na:
1. stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Budzyń,
2. tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Budzyń,
3. tablicy ogłoszeń sołectwa Prosna

