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OBWESZCZENIE
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

(Dz. U. z 2021 r. poz. 247) zwaną dalej Kpa, oraz w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia
3 paździemika 2008 r., o udostępnianiu infomacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r.

poz. 247), Bumistrz Kamieńska ząwiadamia strony postępowania w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie parku solarnego
o mocy do 200 MW wraz ze stacją przesylową WN, kontenerowymi stacjami dystiybucyjnymi,
elektroenergetycznymi liniami hblowymi SN, NN i przewodami komunikacyjnymi
w miejscowości Pytowice na dzia]kach nr ewid. 297, 298A, 303/5, 305/1, 309/1 obr. Pytowice

gmina Kamieńsk, że
1.

w dniu 21.05.2021 r. inwestor przedłożył uzupełnienie raporh] oddziaływania na środowisko

planowanego przedsięwzięcia,
2.

pismem z dnia 24.05.2021 r., przekazano ww. uzupełnienie rapoitu do Regionalnego Dyrektora

Ochrony Środowiska Łodzi.

Infomuję o uprawnieniach stron postępowania wynikających z art. 10 § 1, art. 73

§ 1 Kpa

polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym o prawie do
przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków w postępowaniu. Strony
mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w Urzędzie Miejskim w Kamieńsku przy ul. Wieluńskiej

50, pok. Nr 21, w godzinach pracy Urzędu. W okresie, w któryin z powodu wprowadzanych
rozwiązań, ograniczeń, zakazów/nakazów związanych z wirusem SARS-CoV-2 ograniczona będzie
możliwość osobistego zapoznania się z aktami sprawy oraz składania uwag i wniosków w sprawie,

prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikiem prowadzącym postępowanie w celu ustalenia czasu,
miejsca i sposobu udostępnienia akt oraz możliwości złożenia uwag lub wniosków (tel. 44 6817123
wew. 41).

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym
wykazie danych na stronie Biuletynu lnfomacji Publicznej Gminy Kamieńsk, Biuletynu lnformacji
Publicznej Urzędu Gminy w Gomunicach, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Kamieńsku przy ul. Wieluńskiej 50, tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Gomunicach

przy ul. Amii Krajowej 30 oraz w miejscu realizacji przedsięwzięcia.
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