
Pęczniew, dnia  2014.01.03

Nasz znak: ROS.6220.4.10.12.14                                      

OBWIESZCZENIE

Zgodnie  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. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz art. 10 § 
1, art.  49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (.t.j. 
Dz.U.  z  2013  poz.  267)   Wójt  Gminy  Pęczniew  zawiadamia  strony  toczącego  się 
postępowania,  że  zostało  wydane  postanowienie  znak:  ROS.6220.4.8.12.14  z  dnia 
2014.01.03   podejmujące  zawieszone  postępowanie  administracyjne  w  sprawie  wydania 
decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  realizacji  przedsięwzięcia  polegającego  na: 
„modernizacji, t.j. przebudowie  istniejącej Farmy  wiatrowej  Siedlątków gmina Pęczniew” na 
działkach numer ewid. 426, 428, obręb Siedlątków  gm. Pęczniew.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, zgodnie 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. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. 
zm.)  -  zawiadomienie  stron  o  wydaniu  postanowienia  następuje  przez  niniejsze 
obwieszczenie,  które  podaje  się  do  publicznej  wiadomości  na  okres  14  dni,  poprzez 
obwieszczenie  zamieszczone  na  tablicy  ogłoszeń  Urzędu   Gminy  Pęczniew  ,  na  stronie 
internetowej Gminy Pęczniew  na tablicy ogłoszeń sołectwa Siedlątków i Popów 

Z treścią niniejszego postanowienia strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w 
Pęczniewie pokój nr. 14  od poniedziałku do piątku, w godzinach od 730  do 1500 .

Na przedmiotowe postanowienie nie przysługuje zażalenie.

Ponadto zgodnie z art. 21 ust. 1 i ust. 2 pkt 8 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. Nr 199, poz. 1227 z późn. 
zm.)  Wójt Gminy Pęczniew informuje o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie 
danych    o  postanowieniu  znak:  ROS.6220.4.8.12.14  z  dnia  2014.01.03   podejmującym 
zawieszone  postępowanie  administracyjne  w  sprawie  wydania  decyzji  o  środowiskowych 
uwarunkowaniach  realizacji  przedsięwzięcia  polegającego  na:  „modernizacji,  t.j. 
przebudowie  istniejącej Farmy  wiatrowej  Siedlątków gmina Pęczniew” na działkach numer 
ewid. 426, 428, obręb Siedlątków  gm. Pęczniew.
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