Krajenka, dnia 15 października 2020 r.
GOS.6220.13.2020
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 9, art. 10, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 roku poz. 256 ze zm.), art. 74 ust. 3 ustawy
z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.),
w związku z wnioskiem spółki E&W Sp. z o.o. Projekt Sp. k., w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy
fotowoltaicznej o mocy do 50 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowaną
na działkach ewid. numer 1/1 i 4/1 obręb 0080 Augustowo, oraz 73/1, 73/2, 74, 85 i 86
obręb 0082 Śmiardowo Krajeńskie, gmina Krajenka, powiat złotowski, województwo
wielkopolskie,
zawiadamiam, że:
1. zgormadzony został niezbędny materiał dowodowy umożliwiający wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia.
2. Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia
w sprawie, składać wnioski i uwagi w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Krajenka,
ul. Szkolna 17, w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.
3. Uwagi, wnioski można zgłaszać, a także uzyskać wyjaśnienia również drogą telefoniczną
i elektroniczną - tel. 67 263 92 04 w. 24, e-mail: gmina@krajenka.pl, ePUAP /UGiM_Krajenka/SkrytkaESP.
4. Strony, które z powodu ogłoszenia stanu epidemii nie mają możliwości, a chcą
wypowiedzieć się co do zebranych materiałów mogą zgłosić ten fakt telefonicznie lub
elektronicznie w w/w terminie.
5. Z uwagi na to iż liczba stron w niniejszym postępowaniu przekracza 10 i strony są
powiadamiane w drodze obwieszczenia, doręczenie uważa się za dokonane po upływie
14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Publiczne udostępnienie niniejszego
zawiadomienia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Krajenka
następuje z dniem 15 października 2020 r.
Otrzymują:
1. Wnioskodawca,
2. strony postępowania zgodnie z art. 49 Kpa
3. a/a.

