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Zawiadomienie 
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 

i wystąpieniu do organów uzgadniających 

Zgodnie z art. 33, art. 34, art. 73 ust. 1 i 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 (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 123 5 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) 

zawiadamiam, 

że na wniosek Pana Jakuba Linaiia zam. Wola Szydłowiecka 29, 99-417 Bolimów 
z dnia 16.02.2015 r. (data wpływu do urzędu: 13.03.2015 r.), uzupełnionego w dniach 
30.03.2015 r. i 07.04.2015 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie 
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego 
na budowie elektrowni słonecznej (fotowoltaicznej) o mocy do 1 MW, linii SN 
wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, stacji transformatorowej NN/SN, dróg 
wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych na działkach nr ewid. 
239/2, 239/4, 241/5 i 242 w miejscowości Wola Szydłowiecka, gm. Bolimów. 

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających 
z art. 1 O ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 
z 2013 r. poz. 267 ze zm.) do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. 

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 i art. 78 ust. 1 pkt 2 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 2013 r. poz. 1235 ze zm.) 
oraz § 3 ust. 1 pkt 52 lit. a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 201 O r. 
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, 
poz. 1397 ze zm.) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się po uzgodnieniu 
z następującymi organami: 
- Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska, 
- Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Łowiczu. 
Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi po uzyskaniu wymaganych uzgodnień 
1 opmu. 

Zgodnie z aii. 3 5 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) do terminów załatwienia sprawy 
nie wlicza się te1minów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych 
czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych 
z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. 

Otrzymują: 

I . Sołtys wsi Wola Szydłowiecka - z prośbą o wywieszenie na sołeckiej tablicy ogłoszeń 
2. Sołtys wsi Nowa Wieś - z prośbą o wywieszenie na sołeckiej tablicy ogłoszeń 
3. Urząd Gminy Bolimów - tablica ogłoszeń 
4. Urząd Gminy Nieborów - tablica ogłoszeń 
5. Urząd Gminy w Wiskitkach - tablica ogłoszeń 
6. strony postępowania wg wykazu 
7. www.bip.nieborow.pl 


