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Zawiadomienie - obwieszczenie
Na podstawie art. 10 § 1, art. 41, art. 49, art. 73 § 1 i art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – dalej kpa (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz.
735 z późn. zmianami), w związku z 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 – dalej ooś (Dz. U.
z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.),
zawiadamiam
że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy
fotowoltaicznej o mocy do 10 MW wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do jej
użytkowania obręb Widuchowa 3 dz. nr 112 gmina Widuchowa, województwo
zachodniopomorskie, powiat gryfiński”.
Stosownie do przepisu art. 10 § 1 kpa, organ administracji publicznej obowiązany jest
przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, umożliwić stronom
wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszanych żądań.
Z materiałami dotyczącymi przedmiotowej sprawy można zapoznać się w siedzibie
Urzędu Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa. Ewentualne uwagi,
wnioski, wyjaśnienia i inne dowody w sprawie, należy składać w terminie 7 dni od dnia
doręczenia niniejszego zawiadomienia.
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, dlatego zgodnie z art. 74 ust.
3 ustawy ooś oraz art. 49 kpa, zawiadomienie zostanie zamieszczone na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej Urzędu Gminy Widuchowa. Zawiadomienie uznaje się za doręczone po
upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji
Publicznej.
W toku postępowania administracyjnego strony oraz ich przedstawiciele
i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie
swojego adresu. W razie zaniedbania powyższego obowiązku doręczenie pisma pod
dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
W celu ustalenia dogodnego dla Stron terminu na zapoznanie się z aktami sprawy można
kontaktować się pod podanym numerem telefonu: 91 416 72 55 wew. 30.
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