BURMISTRZ
GMINY ZAGÓRÓW
IKOS.6220.14.2012

Zagórów, dnia 29.01.2014 r.

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 36 § 1 i 2 oraz 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) w związku 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 2013r. poz. 1235 ze zm.),
zawiadamiam strony postępowania
o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na podstawie
wniosku złożonego w dniu 08.10.2012 r. przez ZEFIR Tomasz Szeszycki, Witkówko 8,
62 – 230 Witkowo, dla przedsięwzięcia polegającego na:
„ Budowie instalacji elektrowni wiatrowej o mocy 2 MW”, inwestycja realizowana będzie
na działce Nr 19 obręb Łomów, gm. Zagórów.
W dniu 23.01.2014 r. do Burmistrza Gminy Zagórów wpłynęło pismo od
mieszkańców wsi Łomów, Stawisko Bukowe i Łukom będących stronami postępowania
informujące, że nie wyrażają zgody na budowę przedmiotowej elektrowni wiatrowej. Ze
względu skomplikowaną i długotrwałą procedurę wyjaśnienia zarzutów przedstawionych w
piśmie nie jest możliwe wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w terminie
przewidzianym w art. 35 § 3 kodeksu postępowania administracyjnego.
W związku z powyższym na podstawie art. 36 k.p.a. przedłużam termin załatwienia
sprawy do dnia 28 lutego 2014 r.
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 49 k.p.a. w związku
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 2013r. poz. 1235 ze zm.) - niniejsze zawiadomienie zostaje podane
stronom do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej Urzędu Miejskiego w Zagórowie (www.bip.zagorow.pl ), poprzez wywieszenie
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zagórowie ul. Kościelna 4, oraz na tablicach
ogłoszeniowych w sołectwach: Łomów, Bukowe i Łukom.
Obwieszczenie po upływie 14 dni od dnia wywieszenia uznaje się jako doręczenie pisma,
zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267).

BURMISTRZ
Wiesław Radniecki

Otrzymują:
1. ZEFIR Tomasz Szeszycki
2. Pan Jarosław Rutkowski.
3. a/a.
Do wiadomości:
1. Tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zagórowie.
2. Strona www.bip.zagorow.pl
3. Sołtys wsi Łomów, Bukowe i Łukom (w celu umieszczenia na sołeckich tablicach ogłoszeniowych).
4. Strony postępowania poprzez ogłoszenie (art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267)).

