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Fałków, dn. 23.04'2020 r,

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE Nr 112020

o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz wystąpieniu do organów
współdziałających

Zgodnte z art. 67 $ 1 i 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks

postępowania administracyjnego (t1. Dz. U z 20f0 r., poz.256 . zwanej dalej k.p'u')' aft. 73

ust. 1 l, art' 74 ust. 3 ustawy z dnla 3 paidziernika 2008 r. o udostępnianiu informacji

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocęnach

oddziaływania na środowisko (t1' Dz. U. z 2020 t., poz. 283 ze Zm.- Zwanej dalej ustawą

ooś),

zawiadamiam strony postępowania

Że na wniosek z dnia 20.03 .2020 r. (data wpływu), uzupełnionym w dniu 17.04 '2020 r' (data

wpływu), złoionego przez Inwestora Henryka Konrada Koniecznego . Za|<ład Tworzyw

Sztucznych i Wyrobów Róznych ,,HEKO'' dziil'aj4cego przęZ pełnomocnika EkoEnergia

Polska Sp. z o.o, ul' olszewskiego 6,25-663 Kielc zostało wszczęte postępowanie w sprawie

wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa

farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW w miejscowości Czermno na działkach o nr

ewidencyjnych 1084' 1085, obręb Czermno, gmina Fałków, powiat konecki, woj.

świętokrzyskie.

Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikaj4cych

z aft. I0 k'p.a' do czynnego w nim udziału w kaidym jego stadium.

Przedmiotowa inwestycja na\eŻy do przedsięwzięć mogących potencjalnie Znaczqco

oddziaływaÓ na środowisko, okreŚlonych w $ 3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporządzenia Rady

Ministrów z dnta 10 wrześnta 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mog4cych znacząco

oddziaływaÓ na środowisko (Dz. IJ . z 2019, poz. 1839).

JednoczeŚnie zawiadamiam o przekazaniu zgodnie z art. 64 ust' 1 i 2 ustawy ooś'

zł'oŻonego wniosku, o którym mowa wyżej do:

Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Kielcach,

Państwowe go Powiatowe go Inspektora S anitarnę go w Końskich



o wydanie opinii co do potrzeby przeplowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia

na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby do okreŚlenia ewentualnego

zakręsu raportu o oddziaływaniu na środowisko wr]ioskowanego przedsięwzięcia;

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydanie opinii co do

konieczności przeprowadzenla oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

w aspekcie wpływu na mozliwośó osi4gnięcia celów środowisko!\Ych, o których

mowa w ustawie z dnia})Iipcaf}l'7 r. - Prawo wodne'

Wobec powyższeg o rozsttzygnięcie Sprawy nastąpi niezwŁocznl'e po uzyskaniu

wymaganych opinii pomocnicz y ch or az ewentualnych uz godnień.

Z uwagina skomplikowany charakter sprawy, zgodnie z art. 35 $ 3 k.p.a. sprawa zostanie

załatwionaw terminie dwoch miesięcy od dnia wszczęciapostępowanla. Zgodnie z art.35 $ 5

k.p.a. do tęrminów zał.atv,llenia sprawy nie wlicza się terminów ptzewidzianych w przepisach

prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawleszęnia postępowania otaz

okresów opóŹnień spowodowanych z winy strony albo zprzyczynnl.eza\eŻnych od organu'

W świetle art. 33 k.p.a. stronamoŻe dział.ac przez pełnomocnika, którym moie byó osoba

flzyczna posiadająca zdolnośó do czynnoŚci prawnych; pełnomocnik doręcza oryginał lub

urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa do akt.

Zgodnie z afi'. 40 k.p.a. pisma dotęcza się stronie, a gdy strona dział.a ptzez przedsta-

wiciela - temu przedstawicielowi. JęŻeIl ustanowiono kilku pełnomocników, doręcza się

pisma tylko jednemu pełnomocnikowi' Strona moze wskazaó takiego pełnomocnika. Strona,

która nie ma miejsca zamteszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej

Polskiej, innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej albo

pańśtwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie

umowy o Europejskim obszarze Gospodatczym, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do

prowadzenia Sprawy zamteszkał'ego w Rzeczypospolitej Polskiej i nie dział'a

za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowi4zana wskazać

w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń, chyba Że doryczenie następuje

Zapomoaq środków komunikacji elektronicznej, W razie niewskazania pełnomocnika

do doręczen przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem

doręczenia.

Zgodnie z art. 4I $ 1 k'p.a. w toklr postępowania strony oraz ich przedstawiciele

i pełnomocnicy maj4 obowi4zek zawiadomió organ administracji publicznej o kazdej zmianie

swego adresu, podając numer Sprawy' nazwę i adres przedsięwzięcia; zgodnie z $ 2 w ruztę



zaniedbania obowiązku określonego w $ 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem

ma skutek prawny.

Poniewaz w powyższej sprawie Itczba stron postępowania ptzebacza I0, zgodnte z art.

74 ust,3 ustawy ooś oraz art,49 k.p.a' - zawiadomienie zostaje zamlęszezone na tablicy

ogłoszeń Urzędu Gminy w Fałkowie' tablicy ogłoszeń sołęctwa Czermno i na stronie

Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Fałkowie.

Zgodnie z art, 49 k.p,a. zawtadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia,

w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Z treściq wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach moŻna

Zapoznac się w siedzibie Urzędu Gminy w Fałkowi e, ul. Zamkowa 1'Ą, 26-260 Fpłków, pokoj

nr 101 w sodzinachT3o-1.430.
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Otrzymuia:

1. Pełnomocnik Inwestora _ EkoEnergia Polska Sp. z o'o , ul. olszewskiego6,25-663

Kielce

2, Strony postępowan|apoprzez obwieszczenie zgodnie z art.49 k'p.a

J. Ua


