Gizałki, dnia 17.03.2021 r.

RNPP.6220.15.2020

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 §1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), w związku z art. 74
ust. 3f ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) oraz złożonym w dniu 16.02.2021 r.
wnioskiem przez Polską Agencję Energetyczną Sp. z o.o., ul. Górna 5, 10-040 Olsztyn,
o umorzenie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie
farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW i wysokości do 3m, na działce nr 283, położonej
w obrębie Tomice

Wójt Gminy Gizałki zawiadamia
o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych w sprawie dowodów
i materiałów w tut. Urzędzie, w terminie czternastu dni od dnia ogłoszenia niniejszego
obwieszczenia. Po tym terminie zostanie wydana decyzja w przedmiotowej sprawie.
Zgodnie z art. 105 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, organ administracji
publicznej może umorzyć postępowanie, jeżeli wystąpi o to strona, na której żądanie
postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz gdy nie jest
to sprzeczne z interesem społecznym.
Stosownie do art. 74 ust. 3f ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, nieuregulowany lub nieujawniony stan
prawny nieruchomości znajdujących się w obszarze, na który będzie oddziaływać
przedsięwzięcie, nie stanowi przeszkody do wszczęcia i prowadzenia postępowania oraz
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Do zawiadomień o decyzjach
i innych czynnościach organu osób, którym przysługują prawa rzeczowe do
nieruchomości o nieuregulowanym lub nieujawnionym stanie prawnym, stosuje się
przepis art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego, w myśl którego strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych
czynnościach organu administracji publicznej w formie publicznego obwieszczenia,
w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub
przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie
podmiotowej właściwego organu administracji publicznej, jeżeli przepis szczególny tak
stanowi. W tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się dokonane po
upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
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W myśl art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego Wójt Gminy Gizałki zawiadamia, że sprawa nie zostanie załatwiona
w terminie przewidzianym w art. 35 § 3 Kpa, ze względu na konieczność umożliwienia
stronom zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym i wypowiedzenia się
w tej sprawie. Termin załatwienia sprawy zostaje do dnia 07.04.2021 r.
Zgodnie z art. 37 Kpa stronie służy prawo wniesienia ponaglenia, jeżeli:
1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach
szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność);
2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia
sprawy (przewlekłość).
Ponaglenie musi zawierać uzasadnienie. Ponaglenie wnosi się do organu wyższego
stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie.

Otrzymują:
1. Pozostałe strony postępowania administracyjnego zgodnie z art. 74 ust. 3f 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 2020 r., poz. 283 ze zm.).
2. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Gizałki oraz Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Gizałki.
3. aa (MCz.).
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