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Na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dn. 3 października 2008r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 247 z późn. zm.), art. 61 4

ustawy z dn. 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021r.
poz. 735) oraz art. 49 ustawy z dn. 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjny
w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dn. 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko

zawiadamiam

że w dniu 18.05.2021r. na wniosek WMC PV Sp. z o.o. ul. Dowborczyków nr 25 lok. 102, 90
— 019 Łódź reprezentowanej przez pełnomocnika P.Michała Kamila Witych zam. 90 — 303
Łódź, ul. Brzezna 18/4 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie
farmy fotowoltaicznej o maksymalnej mocy do 8,8 MW wraz z infrastrukturą
towarzyszącą na dzialkach o numerach ewidencyjnych 43/2, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51,
104 w obrębie Gustawów — Malachów, gmina Szczekociny”.
Na podstawie art. 10 1 Kpa stronom przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych
dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron

przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z

racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.
W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 1 i la Kpa informuję, że z materiałami

dotyczącymi sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy Szczekociny, pokój nr
24 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu (po wcześniejszym uzgodnieniu
terminu) oraz zgłosić swoje uwagi.

Ponadto zgodnie z art. 106 2 Kpa Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny informuje, iż
wystąpiono do organów opiniujących (tj. Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w
Katowicach, Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w Zawierciu oraz PGW Wody

Polskie, Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim) o zajęcie stanowiska dot. potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

BURMISTRZ
GMTNY 9ZC”E!OcINy

Jacek Lipa

Otrzymują:
1. WMC PV Sp. z o.o.
2. Strony postępowania poprzez obwieszczenie

*

3.ala


