
Radomin, dnia 23 kwietnia 2021 r.
Wójt Gminy Radomin
Radomin 1a
87-404 Radomin

RIG.6220.3.15.2020.2021.MM

OBWIESZCZENIE
o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania

w sprawie wydania decyzji o środowiskach uwarunkowaniach

Na podstawie  art.  49 §  1  i  §  2  ustawy z  dnia  14  czerwca 1960  r.  –  Kodeks  postępowania

administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) (dalej jako: „k.p.a.”) w zw. 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 2021 r.,

poz. 247) (dalej jako: „u.u.o.ś.”), Wójt Gminy Radomin

zawiadamia strony

że  w  toku  prowadzonego  postępowania  w  sprawie  wydania  decyzji  o  środowiskowych

uwarunkowaniach dla  realizacji  przedsięwzięcia  polegającego  na  „Budowie  farmy  fotowoltaicznej

o  mocy  do 2 MW wraz  z niezbędną infrastrukturą  techniczną  – Płonko w obrębie  0008 Płonko,

działka nr 56/1, gmina Radomin, powiat golubsko-dobrzyński, woj. kujawsko-pomorskie”, z wniosku

Ekoklara Sp. z o.o.  z siedzibą w Zelowie (adres:  ul.  Dzielna 16, 97-425 Zelów), wydane zostało

postanowienie,  z  dnia  23  kwietnia  2021  r.,  znak  RIG.6220.3.14.2020.2021.MM,  o  podjęciu

zawieszonego  postępowania w  sprawie  wydania  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach

dla wyżej wskazanego przedsięwzięcia.

Zgodnie z art. 74 ust. 3 u.u.o.ś.  „Jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji

o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10,

stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego”. Zgodnie zaś z art. 49 § 1 k.p.a. „Jeżeli

przepis  szczególny  tak  stanowi,  zawiadomienie  stron  o  decyzjach  i  innych  czynnościach  organu

administracji  publicznej  może  nastąpić  w  formie  publicznego  obwieszczenia,  w  innej  formie

publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma

w  Biuletynie  Informacji  Publicznej  na  stronie  podmiotowej  właściwego  organu  administracji

publicznej”. Z kolei w myśl art. 49 § 2 k.p.a.: „Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie,

inne  publiczne  ogłoszenie  lub  udostępnienie  pisma  w  Biuletynie  Informacji  Publicznej  wskazuje

się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie



uważa  się  za  dokonane  po  upływie  czternastu  dni  od  dnia,  w  którym  nastąpiło  publiczne

obwieszczenie,  inne  publiczne  ogłoszenie  lub  udostępnienie  pisma  w  Biuletynie  Informacji

Publicznej”.

Z treścią postanowienia oraz z zebraną w sprawie dokumentacją można zapoznać się w siedzibie

Urzędu Gminy Radomin (adres: Radomin 1a, 87-404 Radomin), pokój nr 7, I piętro, w godzinach

pracy urzędu (tj. od 7:30 do 15:30).

Niniejsze  obwieszczenie  zostaje  podane  do  publicznej  wiadomości  przez  zamieszczenie

na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Radomin, wywieszenie na tablicy ogłoszeń

w siedzibie tut. Urzędu oraz w pobliżu miejsca realizacji przedsięwzięcia. 

Na postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania zażalenie nie przysługuje.

Wójt Gminy Radomin

/-/ inż. Piotr Wolski


