
Poddębice, dnia 29 lipca 2021 r. 

 

Obwieszczenie 
Nasz znak: ROŚ. 6220.5.2021 

Zgodnie 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 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) oraz art. 10 § 1, 

art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. 

U. z 2021 r. poz. 735) Burmistrz Poddębic zawiadamia, że zostało wydane postanowienie 

znak: ROŚ. 6220.5.2021 z dnia 29 lipca 2021 r. w którym zawieszono postępowanie 

wszczęte na wniosek PCWO ENERGY PROJEKT SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie w 

sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod 

nazwą: "Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 4 w obrębie Busina 

Kolonia, Gmina Poddębice" do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o 

oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie 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 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) oraz art. 49 

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 

2021 r. poz. 735) - zawiadomienie stron o wydaniu postanowienia następuje przez 

niniejsze obwieszczenie, które podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni, 

poprzez obwieszczenia zamieszczane na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w 

Poddębicach, na stronie internetowej Gminy Poddębice, na tablicach sołeckich w 

miejscowościach Bałdrzychów i Borki Lipkowskie. 

Z treścią niniejszego postanowienia strony mogą zapoznać się w Referacie Rolnictwa  i 

Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Poddębicach, ul. Łódzka 17/21, od 

poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00. 

Na przedmiotowe postanowienie nie przysługuje stronom zażalenie. Zgodnie z art. 49 Kpa 

doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

 

Wskazuję dzień publicznego ogłoszenia: 03 sierpnia 2021 r. 

 

 

Burmistrz Poddębic 

(-) Piotr Sęczkowski 


