Węgliniec, dnia 14.03.2022 r.

IK.6220.7.6.2021.OŚ

OBWIESZCZENIE
O ZEBRANYCH DOWODACH I MATERIAŁACH SPRAWY PRZED WYDANIEM
DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Stosownie do art.10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) zwanej dalej k.p.a. w celu zapewnienia
stronom pełnego i czynnego udziału w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Elektrownia słoneczna Czerwona Woda II
Instalacja paneli fotowoltaicznych na działkach nr 292/1 oraz 293/1 Obręb Czerwona Woda
Gmina Węgliniec”, planowanego w miejscowości Czerwona Woda na terenie działek

oznaczonych ewidencyjnie numerami 292/1 oraz 293/1 (obr. 0001, Czerwona Woda, AM-3).
zawiadamia się
że w przedmiotowej sprawie zostało zakończone postępowanie dowodowe i w związku
z powyższym strony postępowania mają możliwości wypowiedzenia się co do zebranych
materiałów i dowodów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty doręczenia
niniejszego zawiadomienia.
W związku z faktem, że liczba stron postępowania przekracza 10 zgodnie
z art. 74 ust. 3 u.o.o.ś., stosuje się przepis art. 49 k.p.a., tj. zawiadamianie stron o decyzjach
i innych czynnościach organu administracji publicznej przez obwieszczenie podawane do
publicznej wiadomości. W takim przypadku doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14
dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 ustawy k.p.a., strony postępowania
mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz możliwość
wypowiedzenia się co do zebranych materiałów, dowodów i zgłoszonych żądań. Ponadto na
podstawie art. 73 § 1 k.p.a. strony mają prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich
notatek, kopii lub odpisów.
Z aktami sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu
przy ul. Sikorskiego 3, pok. nr 12 w godzinach: pon. 700-1600 , wt.-czw. 700-1500, pt. 700-1400.
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Sporządziła:
Magdalena Nowakowska
tel. 75-77-11-435 (wew.53)

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez
zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu, stronie
internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu oraz poprzez wywieszenie na tablicy
ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu z siedzibą przy ul. Sikorskiego 3, 59-940
Węgliniec.

Otrzymują:
1) strony postępowania
2) aa
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