R-Oś.6220.1.2020

Ćmielów 02.11.2020r.
Obwieszczenie

Zawiadamiam na podstawie art.10 §1 oraz art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz.25 6 z późn.zm.) w związku
z art.74 ust.3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
z
2020r. poz.283 z późn.zm.) , o zebraniu materiału dowodowego przed wydaniem decyzji
administracyjnej w postępowaniu wszczętym na wniosek Pani Izy Michałek, działającej
jako pełnomocnik Spółki Elektrownia PV 64 Sp. z o.o., ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa
złożony w dniu 06.07.2020r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.
„Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o
nr.ew.893 (obręb 0001) w miejscowości Boria , Gmina Ćmielów".
Z dokumentacją w/w postępowania można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy
w Ćmielowie pok. nr.1,w godzinach pracy urzędu w terminie do 17.11.2020r.W celu zapoznania
się z aktami sprawy prosimy o ustalenie terminu i kontakt telefoniczny z osobą prowadząca
sprawę (15/8658804). Strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez
pełnomocnika lub na piśmie na adres tutejszego urzędu. Uwagi i wnioski można również składać za
pośrednictwem platformy e-PUAP. W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii
ogłoszonego z powodu COVID-19 zaleca się przesłanie uwag i wniosków za pośrednictwem operatora
pocztowego lub dostarczenie dokumentów osobiście poprzez złożenie ich w skrzynce podawczej
umieszczonej w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie.
Zgodnie z art. 28. Stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie
albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Ponieważ liczba
stron niniejszego postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o
udostępnieniu informacji o środowi sku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r. poz.283 z późn.zm.),
niniejsze zawiadomienie - obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Ćmielów, na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta i Gminy Ćmielów oraz w rejonie przedsięwzięcia
w miejscowości
Boria.
Zgodnie z art. 36 §1 kodeksu postępowania administracyjnego, o każdym przypadku niezałatwienia
sprawy w terminie określonym w art. 35 organ administracyjny obowiązany jest zawiadomić stronę,
podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy. Przed wydaniem decyzji
administracyjnej w sprawie wymagane zapewnienie możliwości zapoznania się przez strony z całością
dokumentacji sprawy. W niniejszej sprawie strony zawiadamiane są poprzez obwieszczenie wobec
czego czas niezbędny na realizacje ww. przepisu prawa jest dłuższy. Działając na podstawie art. 36 §1
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadamiam o określeniu
nowego terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do dnia 30 listopada 2020 r.
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, zawierające
uzasadnienie należy kierować do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3,25516 Kielce za pośrednictwem Burmistrza Ćmielowa.

Zgodni e z art . 49 ust aw y kod eks post ępow a ni a ad mi ni st rac yjnego zawiadomienie uznaje
się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.
Zgodnie art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu 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.) przedsięwzięcie zostało pozytywnie
zaopiniowane przez :

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, ul. Szymanowskiego 6 , 25-361
Kielce opinią znak:WOO-II.4220.267.2020.AS.4 z dnia 19.10.2020r.,
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowcu Świętokrzyskim , ul.
Smolna 3, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyskim opinią znak:SE.V-4470/10/KCh/2020 z dnia
03.08.2020r.,
- Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Radomiu , ul. Parkowa 2a,
26-600 Radom opinią znak:WA.ZZŚ.4.435.1.259.2020.MK z dnia 27.07.2020r.
W/w organy stwierdziły, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba
przeprowadzania ocen oddziaływania na środowisko.
Niniejsze obwieszczenie zamieszczono:
1.
na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Miasta i Gminy Ćmielów,
2.
na tablicy ogłoszeń miejscowości Boria
3.
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Ćmielów .

Burmistrz Ćmielowa
/-/ Joanna Suska

Otrzymują:
1.
Pełnomocnik inwestora Pani Iza Michałek,
Elektrownia PV 64 Sp. z o.o., ul.Puławska 2, 02-566 Warszawa
2.
Strony postępowania - Poprzez obwieszczenie
3.
A/a

Pouczenie

1. Pisma doręcza się stronie, a gdy strona działa przez przedstawiciela - temu
p r z e d s t aw i c i e l o w i . J e ż e l i s t r o n a u s t a no w i ł a p e ł n o m o c n ik a , p i s m a d o r ę c z a s i ę pełnomocnikowi.
Jeżeli ustanowiono kilku pełnomocników, doręcza się pisma tylko jednemu pełnomocnikowi. Strona
może wskazać takiego pełnomocnika (art. 40 § 1 §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku — Kodeks
postępowania administracyjnego, (Dz.U. z 2020 r., poz.256 z późn.zm.).
2. Strona, która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej
Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do
prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej i nie działa za pośrednictwem konsula
Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń,
chyba że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W razie niewskazania
pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sp r awy z e
s k utk i e m d o rę c z e ni a. S tro nę nal e ż y o ty m p o uc z yć pr z y p ier w s zy m doręczeniu. Strona powinna
być również pouczona o możliwości złożenia odpowiedzi na pismo wszczynające postępowanie i
wyjaśnień na piśmie oraz o tym, kto może być ustanowiony pełnomocnikiem (art. 40 § 4 i § 5 ww.
ustawy).
3. W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ
administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie
zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek
prawny. (ad. 41 § 1 § 2 ww. ustawy).
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z ART. 13 RODO
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze
zm.) - „dalej jako RODO” informuję, że:
1)
Administratorem Państwa danych jest Gmina Ćmielów z siedzibą ul. Ostrowiecka 40, 27-440 Ćmielów,
której przedstawicielem jest Burmistrz Ćmielowa..
2)
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email:
inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.
3)
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wszczęcia postępowania administracyjnego i
wszystkimi operacjami z tym związanymi.
4)
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z
uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych,
w tym przepisów archiwalnych.
5)
W przypadku wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych innych niż wynikające z przepisów
prawa, Państwa dane będą przetwarzane do momentu jej wycofania.
6)
Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać
profilowaniu.
7)
Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący
Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
8)
W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
a)
prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b)
prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c)
prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d)
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
e)
w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda, przysługuje
Państwu prawo do jej wycofania. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
9)
Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie
niemożnością realizacji oraz zawarcia umowy cywilnoprawnej.
10)
Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia
przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów
prawa.

