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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 paidziemika 2008 r. 0 udostypnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z
2021 r poz. 247)

zawiadamiam
ze na wniosek z dnia 20.08.2021r (data wplywu 1O.09.2021r) Energomix Solar Farm 3 Sp. z
0.0. ul. Czeresniowa 981117, 02-456 Warszawa reprezentowane prze pelnomocnika Bartosza
Sosinskiego, zostalo wszczyte postypowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji 0
srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiywziycia pn."Budowa Farrny Fotowoltaicznej
Spy Rupin 1 zlokalizowanej na dzialce Nr 149 w miejscowosci Rupin, Gmina Mlynarze"
Wobec powyzszego informujy 0 uprawnieniach wszystkich stron tego postypowania
wynikaj,!cych z art. 10 § 1 do czynnego w nim udzialu w kazdym jego stadium.
R6wnoczesnie zawiadamiam strony postypowania, ze wyst,!piono do Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Warszawie Wydzial Spraw Terenowych w SiedJcach, Oddzial w
Ostrolyce, Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitamego w Makowie Mazowieckim
oraz Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ZarZ'!d Zlewni w Ostrolyce 0
wydanie opmll dotycZ'!cej potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania tego
przedsiywziycia na srodowisko i ew. okreslenia zakresu raportu. Strony mog,! zapoznac siy z
aktarni sprawy w Urzydzie Gminy Mlynarze, ul. Ostrolycka 7 (Pon. - Pt. w godz. 8 00 - 16 00 ) w
terminie 14 dni od daty podania niniejszego zawiadomienia do publicznej wiadomosci.
PoniewaZ 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 kt6rym nast,!pilo udostypnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Otrzymuj~:

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

