Czersk, dnia 08.12.2020 r.
WP.6220.37.2020

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach
Na podstawie art. 71, art. 72 i art. 73 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 (t. j. - Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) oraz na podstawie art. 61 § 1, §
3 i § 4 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(t. j. - Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) Wydział Planowania i Gospodarki Urzędu Miejskiego
w Czersku zawiadamia, że na wniosek PVE 78 Sp. z o.o., wszczęto postępowanie o wydanie decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.:
„Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 10 MW wraz z niezbędną infrastrukturą
techniczną na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr: 260/1 obręb Łąg
Kolonia, gmina Czersk”
Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz zgłosić uwagi i wnioski w terminie 14 dni
od otrzymania niniejszego zawiadomienia w Wydziale Planowania i Gospodarki Urzędu Miejskiego
w Czersku w pokoju nr 21 w godzinach pracy urzędu. Jeżeli koniec terminu przypada na dzień
ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy następny dzień powszedni.
Strony mają prawo w każdym stadium postępowania przeglądać akta sprawy i sporządzać z nich
notatki i odpisy a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów
oraz zgłoszonych żądań.
Zgodnie z art. 41 Kodeksu postępowania administracyjnego, w toku postępowania, strony oraz ich
przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić tutejszy organ o każdej zmianie swojego
adresu. W razie zaniedbania powyższego, obowiązek doręczenia pisma pod dotychczasowy adres
ma skutek prawny.
Zawiadomienie umieszcza się na okres 14 dni: na tablicy ogłoszeń UM w Czersku, stronie
www.czersk.pl, tablicach ogłoszeń w pobliżu miejsca realizacji inwestycji: Sołtys Sołectwa Łąg
Kolonia
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