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OBWIESZCZENIE 
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach 

Wójt Gminy Regnów, działając zgodnie z art. 49 oraz art. 61 § 1 i§ 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), zwanej dalej „k.p.a. " w związku z art. 74 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 2021 r., poz. 247 ze zm.), 

zawiadamia 

strony postępowania administracyjnego, że na wniosek PVE 260 SP. Z O. O. ul. Jana Korola Chodkiewicza 7 /le, 85-065 
Bydgoszcz, adres do korespondencji: Lisi Ogon, ul. Bydgoska 20, 86-065 Łochowo dostarczony dnia 15.09.2021r. oraz 
uzupełniony w dniu 18.10.2021r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farm 
fotowoltaicznych o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną działkach i nr ewd. 10/3, 11, 12/2 w 
obrębie Rylsk w gminie Regnów. 

Przedmiotowa inwestycja należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na 
środowisko, określonych w z § 3 ust. 1 pkt 54 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. 
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2019r. poz. 1839), 
a organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Regnów. 

Celem postępowania administracyjnego 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. Rozstrzygnięcie sprawy 
nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych prawem opinii i uzgodnień organów współdziałających w wydaniu 
decyzji tj. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawie Mazowieckiej, Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Łodzi oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Zarządu Zlewni w Łowiczu . 

Wobec powyższego rozstrzygniecie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień i 
uzyskaniu opinii. 

Wskazuje się termin publicznego ogłoszenia : 20 października 2021r. 

Zgodnie z art.35 § 5 k.p.a. do terminu załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach 
prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień 

powodowanych z winy stron albo z przyczyn niezależnych od organu. 

Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 k.p .a., 
polegających na prawie czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym do składania wniosków 
dowodowych w postępowaniu, o możliwości zapoznania się z przedłożonymi dokumentami na każdym etapie 
postępowania. Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Gminy Regnów, pokój 5 od poniedziałku do piątku w 
godz. od 7.30 do 15.30. 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 37 § 1 k.p.a. stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli: 
1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie 

wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność); 

2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość). 
Ponaglenie zwiera uzasadnienie (art. 37§ 2 K.p.a. ). 

Ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie; do organu 
prowadzącego postępowanie - jeżeli nie ma organu wyższego stopnia (art. 37§ K.p.a. ). 

Otrzymują: 

1. Strony postępowania poprzez obwieszczenie. 
2. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Regnowie. 
3. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Regnowie. 
4. Sołtys wsi Rylsk. 
5. Wójt Gminy Cielądz. 


