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ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 21 ust. l, pkt. 9 oraz art. 73 ust. l, art. 74, art. 30 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
2008 r. Nr, 199 póz. 1227 ze zm.), ponadto art. 61 § 4, art. 49, art. 10 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 17 listopada 2000
r. Dz. U. nr 98 póz. 1071 ze zm.)
Zawiadamiam oraz podaję do publicznej wiadomości
Na wniosek Inwestora Pani Marii i Pana Andrzeja Pis zam. Niziny 96, 37-716 Orły
'zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ~ wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na
„Budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 330 kW" na działce ewidencyjnej oznaczonej nr
380 obręb 0007 Niziny, gmina Orły, powiat przemyski, województwo podkarpackie.
Informuję również wszystkie uprawnione strony tego postępowania o możliwości
zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami, wzięcia czynnego udziału w każdym stadium
tego postępowania oraz o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie rut. Urzędu
Gminy, pokój nr 5 w godzinach pracy urzędu w godzinach 715-1515 w terminie 21 dni od dnia
ogłoszenia niniejszego zawiadomienia. Uwagi i wnioski złożone po terminie, o którym mowa
w obwieszczeniu pozostają bez rozpatrzenia.
Dalsze postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody oraz realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie prowadzone
będą po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przemyślu
oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Wobec powyższego
rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz
opinii organów pomocniczych. Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów uzgodnień 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.
Na podstawie art. 41 §1 K.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i
pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie
swojego adresu. Zgodnie z §2 w razie zaniedbana obowiązku określonego w §1 doręczenie
pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
Organem właściwym do wydania przedmiotowej decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Orły.
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