Ślesin, dn. 11.10.2021r.
ZKŚ.6220.20.2021
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego
Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735), art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października
2008r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r., poz. 247
ze zm.)
zawiadamiam,
że na wniosek z dnia 06.10.2021r. Earth Energy Krzysztof Krukowski, Żakowice 1A, 99-314
Krzyżanów zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej o
mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid.
35/12, 36/11 obręb Honoratka oraz na działkach o nr ewid. 144/9, 145/10, 146/9, 147/9,
148/9, 149/9 obręb Słąwęcin, gmina Ślesin.
Informuję o uprawnieniach wszystkich Stron tego postępowania wynikających z art. 10 k.p.a.
do czynnego udziału w każdym jego stadium. Z dokumentacją sprawy można zapoznać się
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ślesin, ul. Kleczewska 15 w pokoju nr 211 w godzinach
pracy urzędu od poniedziałku do piątku. Stosownie do treści art. 41 § 1 i § 2 k.p.a. Strony
oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek w toku postępowania zawiadomić
organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu
elektronicznego. W razie zaniedbania ww. obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym
adresem ma skutek prawny
Przedmiotowa inwestycja należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco
oddziaływać na środowisko, określonych w § 3 ust. 1 pkt. 54 lit. b rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie określenia przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839). Zgodnie z art. 64 ust. 1,2, i 4 ustawy
ooś w toku postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla niniejszego przedsięwzięcia, należy uzyskać opinię Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Wobec powyższego
rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii i uzgodnień.
Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów
przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów
zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnienia spowodowanych z winy Strony albo z
przyczyn niezależnych od organu.

Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin

/-/ Mariusz Zaborowski
Otrzymują:
1. Earth Energy Krzysztof Krukowski, Plac Wolności 1, 99-300 Kutno
2. Tablica ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu
3. Tablica ogłoszeń w miejscu inwestycji: sołectwo Goranin, Honoratka
4. Strona internetowa http://bip.slesin.pl/
5. Aa

