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Daszyna, 17.02.2021 r. 

OŚ.BIP.6220.2.2021 

 

OBWIESZCZENIE 

o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji środowiskowej 
 

 

Na podstawie art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. 

U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 74 ust. 3a 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 2020 r., poz. 283 z późn. zm.) – zwaną dalej ustawą ooś, 

zawiadamiam 

o wszczęciu w dniu 17.02.2021 r. na wniosek Pana Kamila Kowalczyka, postępowania w sprawie wydania decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o 

mocy wytwórczej do 1 MW na działkach nr 101 i 103 obręb Kolonia Mazew, gmina Daszyna. Dla 

przedmiotowej inwestycji organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, 

zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś, jest wójt gminy. 

Celem postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest ocena 

oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia obejmująca określenie, analizę oraz ocenę 

bezpośredniego i pośredniego wpływu przedsięwzięcia, m.in. na środowisko oraz zdrowie i warunki życia ludzi, 

dobra materialne, zabytki, możliwości oraz sposoby zapobiegania i zmniejszania negatywnego oddziaływania 

przedsięwzięcia na środowisko. 

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy ooś, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w niniejszej sprawie 

wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Łodzi, Państwowym Powiatowym 

Inspektorem Sanitarnym w Łęczycy oraz Dyrektorem Zarządu Zlewni Wód Polskich w Łowiczu. Rozstrzygnięcie 

sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii. 

Jednocześnie informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 k.p.a. do 

czynnego w nim udziału w każdym jego studium i o możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz zgłaszania 

wniosków i uwag w przedmiotowej sprawie od pon. do pt., w godz. 7:15 - 15:15 w Urzędzie Gminy Daszyna, 

pokój nr 19, Daszyna 34a, w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia. Po tym 

terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane informacje i materiały.  

Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych 

w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów 

opóźnień, spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. 

Niniejsze zawiadomienie zostaje przekazane stronom postępowania poprzez obwieszczenie w sposób 

zwyczajowo przyjęty, tj. zamieszczenie na tablicach ogłoszeń oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 

Urzędu Gminy w Daszynie (www.daszyna.4bip.pl). 

 

 

 

Wywieszono dnia: 
Zdjęto dnia: 
 
 
Otrzymują: 

1. Strony postępowania zgodnie z art. 49 kpa (obwieszczenie na tablicy ogłoszeń oraz w BIP-www.daszyna.4bip.pl).  
2. A/a 


