
BURMISTRZ OPALENICY
64-330 Opalenica, ul. 3 Maja 1

Opalenica, dnia 7 grudnia 2020 r.
GK.6220.46.2020.ES.2

Zawiadomienie Stron o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 49 i 61 § 4 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 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 2020 r. poz. 283 ze zm.) zawiadamiam Strony postępowania, że
w dniu  2  grudnia  2020 r.  zostało  wszczęte  postępowanie  w sprawie  wydania  decyzji  o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej Niegolewo III o mocy do 5 MW
realizowanej w granicach części działek nr ew. : 28 i 26 obręb 008 Niegolewo (woj. wielkopolskie, gmina
Opalenica) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym z magazynem energii i stacją ładowania”.
Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie  Urzędu Miejskiego w Opalenicy,  ul.  3 Maja 1,
pokój  23 w godzinach 8:00 -  15:00 od poniedziałku do piątku.  Z uwagi na środki  ostrożności  związane
z  wprowadzeniem  stanu  epidemicznego  konieczne  jest  wcześniejsze  telefoniczne  uzgodnienie  terminu
przeglądania akt.

Otrzymują:
1. Wnioskodawca,
2. Strony zgodnie z art. 49 k.p.a.

w zw. z art. 74 ust 3 ustawy ooś,
3. a/a.

Do wiadomości:
1. Wójt gminy Kuślin

ul. E. Szczanieckiej 4
64-316 Kuślin ,

2. Sołtys Niegolewa,
3. Sołtys Turkowa.

Administratorem danych osobowych osób fizycznych jest Gmina Opalenica, ul. 3 Maja 1, 64 – 330 Opalenica. Dalsze
informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się na stronie pod adresem: 
http://bip.opalenica.pl/biuletyn-informacji-publicznej/ochrona-danych-osobowych.html?pid=3751

Art. 37 k.p.a. stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeśli
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).
Art.      41.     k.p.a.     
§   1.   W toku  postępowania  strony  oraz  ich  przedstawiciele  i  pełnomocnicy  mają  obowiązek  zawiadomić  organ administracji
publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego.
§   2.   W razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Sprawę prowadzi: 
Ewa Szychta
tel. 697873202
mail  :   srodowisko@opalenica.pl  

BURMISTRZ
mgr Tomasz Szulc

http://bip.opalenica.pl/biuletyn-informacji-publicznej/ochrona-danych-osobowych.html?pid=3751

