
Bolimow, dnia 20.01.2023 roku

Burmistrz Miasta i Gminy Bolimow
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Obwieszczenie

o wszcz^ciu post^powania administracyjnego

Dziatajqc na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks post^powania

administracyjnego w zwiqzku z art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku - 0 udost^pnieniu

informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach

oddziatywania na srodowisko zawiadamiam,

ze na wniosek z dnia 16.01.2023 r., ztozony prze2 PES 12 Sp. 2 o.o., ul. Wrobla 24/1, 02 - 736 Warszawa

wszcz^to post^powanie w sprawie wygaszenia decyzji

o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsi^wzi^cia pn.:

^Budowa instalacji fotowoltaicznej ^Bolimow1 z magazynem energii \.

Informuj^ ze stosownie do art. 10 § 1 Kpa strony majq prawo do czynnego udziatu w kazdym stadium

post^powania, a przed wydaniem decyzji wypowiedzenia si^ co do zebranych dowodow i materiatow oraz

zgtoszonych zqdari.

Zgodnie z art. 73 Kpa strona ma prawo wgl^du w akta sprawy, sporzqdzanie z nich notatek, kopii

lub odpisow w lokalu Urz^du Miasta i Gminy Bolimow w obecnosci pracownika tego organu w godzinach

pracy Urz^du.

Obwieszczenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urz^du Miasta j Gminy Bolimow oraz

Urz^du Gminy Nieborow.

Za dzieri w ktorym nastqpi+o publiczne obwieszczenie przyjmuje si^ dzieri 23.01.2023 rok.

Zawiadomienie uwaza SIQ za dokonane po uptywie czternastu dni od dnia, w ktorym nastqpKo publiczne

obwieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.
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