
Wójt Gminy Kowiesy              

                 Kowiesy, dnia 1 grudnia 2020r.  

 Znak: OŚ. 6220.3.5.2020 

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE 
o wydaniu decyzji 

 
 Na podstawie art. 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji                  
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko  ( Dz. U. z 2020r. poz. 283 ze zm., dalej ustawą ooś)  
 

podaję do publicznej wiadomości informację 
oraz 

 na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 
2020 poz. 256 ze zm. – dalej kpa) w związku z art. 74.ust. 3 ustawy ooś 
 

zawiadamiam strony postępowania 
 

o wydanej w dniu 27 listopada 2020r. decyzji Wójta Gminy Kowiesy nr 3/2020 znak: OŚ. 6220.3.4.2020 
stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia 
polegającego na „Budowie elektrowni fotowoltaicznej WOLA PĘKOSZEWSKA 1, o łącznej mocy 
nieprzekraczającej 1 MWp służącej do wytwarzania energii elektrycznej z promieniowania słonecznego 
wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą techniczną”  zlokalizowanej na działce ewidencyjnej nr 51 obręb 
Wola Pękoszewska, gm. Kowiesy 
 

 Niniejsza decyzja oraz dokumentacja sprawy w tym opinie: Regionalnego Dyrektora Ochrony 

środowiska w Łodzi, Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w Skierniewicach są do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Kowiesy pok. Nr 7 ( parter) od 

poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.  

 W związku z ogłoszeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii związanego              

z zakażeniami wirusem SARS-Co-2 zapoznanie z dokumentacją postępowania będzie możliwe po 

wcześniejszym kontakcie z pracownikiem prowadzącym postępowanie w celu ustalenia czasu, miejsca           

i sposobu udostępnienia akt z powołaniem się na znak niniejszego zawiadomienia. 

 Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10 , niniejsze zawiadomienie – 

obwieszczenie zostaje podane stronom postępowania poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu 

Gminy Kowiesy i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej – bip.kowiesy.pl 

 Zgodnie z art. 49 kpa, zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia , w którym 

nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji publicznej. 

 Jednocześnie , zgodnie z art. 85 ust 3 ustawy ooś niniejsze zawiadomienie zostaje podane                 

do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy 

Kowiesy bip.kowiesy.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kowiesy  i  tablicach ogłoszeń 

sołectwa Wola Pękoszewska. 

 
           
         Wójt Gminy Kowiesy 
          /-/ Jarosław Pepka  

 
Zawiadomienie – obwieszczenie zostało  
udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej 
 w dniu 01.12.2020r. 


