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ZAWIADOMINIE – OBWIESZCZENIE 

WÓJTA GMINY PAKOSŁAWICE 

 Na podstawie art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 – zwanej dalej ustawą KPA) w związku z art. 74 

ust. 3 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 (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 – zwanej dalej ustawą ooś) 

zawiadamiam strony postępowania, 

że w dniu 13.07.2021 r. do tutejszego organu wpłynęło odwołanie od decyzji Wójta Gminy 

Pakosławice nr RRG.6220.10.2020.KB z dnia 21.06.2021 r. dot. odmowy wydania decyzji  

o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej 

„Biechów” o mocy o 100MW wraz z niezbędną infrastrukturą” wniesionego przez Projekt – 

Solartechnik Development z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim reprezentowaną przez radcę 
prawnego Piotra Babskiego. 

 Zgodnie z art. 133 KPA, tutejszy organ obowiązany jest przesłać odwołanie wraz z aktami 

sprawy organowi odwoławczemu w terminie siedmiu dni od dnia, w którym otrzymał odwołanie. 

W związku z powyższym, każda zainteresowana strona może zapoznać się z treścią 

odwołania, a także z dokumentami sprawy, od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania 

w siedzibie Urzędu Gminy Pakosławice, wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu terminu pod nr tel. 

77435 76 14. 

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 

74 ust.3 ustawy ooś oraz art. 49 ustawy KPA – zawiadomienie zostaje zamieszczone na tablicy 

ogłoszeń oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pakosławice. 

Zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło  publiczne 

udostępnienie. 

Zawiadomienie – obwieszczenie 

zostało udostępnione w BIP w dniu 20.07.2021 r. 

 

 

       Z up. Wójta 

 S E K R E T A R Z 

     Andrzej Rosa 


