Drzewica, dn. 05.01.2022 r.
ROŚiGG.6220.1.2022

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2021 r. poz. 735) w nawiązaniu do art. 73 ust. 1 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 (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373)

BURMISTRZ DRZEWICY
zawiadamia
że na wniosek firmy Jan Wieczorek Polska Energia Odnawialna, ul. Gombrowicza 6H/3, 60-641 Poznań
zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na: Budowie Elektrowni
Słonecznej „Radzice Małe” wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanej na działkach nr
523, 524, 525, 526 o mocy do 2 MW (obręb Radzice Małe) w miejscowości Radzice Małe, gmina
Drzewica.
Zgodnie z procedurą zawartą w ustawie 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, wystąpiono do organów tj. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Opocznie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi oraz
Państwowego Gospodarstwa Wodnego, Wody Polskie Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim
o wydanie stosownej opinii w tej sprawie.
Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kpa, z dokumentacją do wniosku
o wydanie przedmiotowej decyzji, strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miejskim
w Drzewicy, ul. Staszica 22, 26-340 Drzewica, II Piętro, pokój 25, w godzinach 730 – 1530 (w środy
w godz. 830 - 1630).

URZĄD MIEJSKI W DRZEWICY

26-340 Drzewica, ul. Stanisława Staszica 22, powiat opoczyński, województwo łódzkie
tel. 48 375 60 91, fax 48 375 66 41, ugm@drzewica.pl, adres skrytki ePUAP: /l0k027kmx4/skrytka
www.drzewica.pl, facebook.com/GminaDrzewica
Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Drzewicy. Osobie fizycznej, której dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do zebranych danych, prawo do sprostowania
danych osobowych oraz prawo do cofnięcia zgody lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [Dz.

Pouczenie
Zgodnie z art. 41 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kpa w toku postępowania, strony oraz
ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej
o każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania obowiązku
określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

(-) ZASTĘPCA BURMISTRZA
mgr Dominik Niemirski
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