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Mlynarze dn. 07.07.2021 r.

0.6220.10-1.2021

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postypowania
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz.735)- zwanej dalej k.p.a. i art. 73 ust. 1 ustawy z
dnia 3 paidziernika 2008 r. 0 udostypnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko (Oz. U. z
2021 r poz. 247)

zawiadamiam
ze na wniosek z dnia 01.07.2021r (data wplywu 05.07.2021r) EPLANT 43 SP Z 0.0. ul.
Salwadorska 14/310, 30-109 Krakow adres do korespondencji ul. S. Lindego 7C, 30-148
Krakow, zostalo wszczyte postypowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji 0
srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiywziycia polegaj£t-cego na:
Budowie kompleksu farm fotowoltaiezoyeh SIELUN 0 I~ezoej moey do 9 MW (moe
jednostkowa do 1 MW), zlokalizowaoyeh w miejseowosei Sieluri, gm. Mlynarze wraz z
zagospodarowaniem terenu i oiezb~dn~ dla kazdej z farm infrastruktur~, w tym z
magazynem energii, z mozliwosci~ dzielenia na ez~sci lub budowaoia w ealosci. Na
dzialkaeh 0 or ew.: 191, 192, 193, 195 w obr~bie Sielun.
Wobec powyzszego informujy 0 uprawnieniach wszystkich stron tego postypowania
wynikaj£t-cych z art. 10 § 1 do czynnego w nim udzialu w kai:dym jego stadium.
Rownoczesnie zawiadamiam strony postypowania, ze wyst,!piono do Regionalnego Oyrektora
Ochrony Srodowiska w Warszawie Wydzial Spraw Terenowych w Siedlcach, Oddzial w
Ostrolyce, Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Makowie Mazowieckim
oraz Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarz'!d Zlewni w Ostrolyce 0
wydanie opmu dotycz£t-cej potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania tego
przedsiywziycia na srodowisko i ew. okreslenia zakresu raportu. Strony mog,! zapozna6 siy z
aktami sprawy w Urzydzie Gminy Mlynarze, ul. Ostrolycka 7 (Pon. - Pt. w godz. 800 - 1600) w
terminie 14 dni od daty podania niniejszego zawiadomienia do publicznej wiadomosci.
Poniewai: w powyzszej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust.3 pkt.l
ustawy 0 udostypnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w
ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko oraz art. 49 k.p.a.
Zawiadomienie zostanie zamieszczone na tablicy ogloszen Urzydu Gminy Mlynarze ul.
Ostrolycka 7, 06-231 Mlynarze i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzydu Gminy
Mlynarze. Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje siy za doryczone po uplywie 14 dni
od dnia, w ktorym nas~pilo udostypnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Otrzymuj~:

1. Strony postypowania poprzez obwieszczenie zgodnie z art. 49 k.p.a

