Burmistrz Polanowa
ul. Wolności 4
76-010 Polanów

Polanów, dnia 19 sierpnia 2019 r.

PA.IV.6220.6.2019.2.AM

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego
Na podstawie: art.

73 ust. 1 i art. 74 ust. 1 ustawy

z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach
(tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2081.). oraz art. 61 § 4, art. 10 i art. 41

oddziaływania na środowisko

ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks

postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) zawiadamiam o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Szczecinie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie w sprawie wydania zgody na realizację przedsięwzięcia o nazwie:

,,Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą
techniczną- Żydowo w obrębie Żydowo działka nr 216 w gminie Polanów, powiat
koszaliński, województwo zachodniopomorskie.”
Wszczęcie postępowania nastąpiło na wniosek :

HUAPOL

SOLAR

GROUP

Sp.

z

o.o.

ul.Okopowa

58/72,

01-042

Warszawa

reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Tomasz Zbucki
Zgodnie z art.10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.
2096), mogą zapoznać się z dokumentami na powyższe przedsięwzięcie, w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego
zawiadomienia oraz składać ewentualne uwagi i wnioski w Urzędzie Miejskim w Polanowie Referat Geodezji, Gospodarki
Nieruchomościami, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w Urzędzie Miejskiego w Polanowie, pokój nr 14, w godzinach
urzędowania .
Zgodnie

z

art.

41

ustawy

z

dnia

14

czerwca

1960

r.

Kodeks

postępowania

administracyjnego

(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek
zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania
w/w obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
Jednocześnie na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) , zawiadamiam, że załatwienie sprawy nastąpi nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia
wszczęcia postępowania.
Zgodnie z art. 35 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096), do terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania
określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn
niezależnych od organu.
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Otrzymują:
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Do wiadomości:
1.
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie Wydział. Spraw Terenowych w Koszalinie, ul. Mickiewicza 26,
75-004 Koszalin
2.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koszalinie, ul. Zwycięstwa 136, 75-612 Koszalin
3.
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie ul. Tama Pomorzańska 13 ,
70-030 Szczecin
Prowadzący sprawę: Adriana Michno – pomoc administracyjna Polanów ul. Wolności 4, pokój 14, Budynek B, I piętro, tel. 94 34 80 783

