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ZAWIADOMIENIE  

o zebraniu materiału dowodowego i zakooczeniu postępowania administracyjnego 

 

Na podstawie art. 9, art. 10 § 1 i art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 21 ust. 2 pkt 9 i 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 

października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeostwa 

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.), 

zawiadamiam strony postępowania 

że tut. organ zakooczył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływad na środowisko, 

polegającego na budowie i przebudowie hali mroźni oraz hali produkcyjnej z komorami mroźniczymi, 

z częścią biurowo-socjalną oraz towarzyszącą infrastrukturą oraz budowie instalacji wolnostojących paneli 

fotowoltaicznych o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą zlokalizowanych w miejscowości Walew 

na działkach o nr ewidencyjnych 120/4, 120/6, obręb nr 0029 Walew, gmina Daszyna, powiat łęczycki, 

województwo łódzkie. 

Stosownie do przepisu art. 10 §1 i art. 81 Kpa organ administracji obowiązany jest przed rozpatrzeniem 

materiału dowodowego i wydaniem decyzji ostatecznej do wysłuchania wypowiedzi stron co do 

przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądao. 

Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie informuję, 

że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału 

w każdym stadium postępowania. 

W związku z powyższym zgodnie z art. 73 § 1 Kpa informuję, że z materiałami dotyczącymi sprawy w tym 

z opiniami następujących organów: 

 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, 

 Paostwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łęczycy, 

 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, 

można zapoznad się w siedzibie tut. urzędu w pok. nr 19 od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania 

oraz zgłosid swoje uwagi w terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia. Decyzja 

w przedmiotowej sprawie zostanie wydana po upływie ww. terminu. 

  
Zawiadomienie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu 

Informacji Publicznej Gminy Daszyna, tablicy ogłoszeo Urzędu Gminy Daszyna. 

 
 

Wójt Gminy Daszyna 
Zbigniew Wojtera (-) 

 
 
 
 
Otrzymują: 
1. Strony postępowania (poprzez ogłoszenie na stronie BIP gm. Daszyna 

oraz na tablicach informacyjnych gm. Daszyna). 
2. A/a 

 


