BURMISTRZ gminy ŻYCHLIN
'■J'. Barlickiego 1 5
99-320 ŻYCHLIN

Żychlin, 25.01.2022r.

RGO.6220.1.2022

ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 61 §1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 202lr., poz. 735 ze zm.),

zawiadamiam
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany zapisów decyzji
Burmistrza Gminy Żychlin
znak RGO. 6220.1.11.2019 z dnia 22.05.2019r.
o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy
fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce ewidencyjnej nr 120 w obrębie Kruki,
gm. Żychlin” wydanej dla PCWO Energy Projekt Sp. z o.o., przeniesionej decyzją znak
RGO.6220.12.1.2020 z dnia 3.06.2020r. na rzecz PCWO ENERGY PV 360 Sp. z o.o.
i następnie przeniesionej decyzją znak RGO.6220.15.1.2020 z dnia 30.06.2020r. na rzecz
PCWO ENERGY PV 364 Sp. z o.o., w zakresie:
1. Zmianie mocy pojedynczego modułu z „od 250 do 350 Wp” na „od 250 do lOOOWp”,
2. Zmianie liczby inwerterów z „w ilości 50szt” na „w ilości do 50szt.”,
3. Zmiana powierzchni inwestycji z „około 2,23 ha” na „ do 2,23ha”,
4. Zmiana liczby paneli fotowoltaicznych z „od 2856 do 4000 tyś sztuk” na „do 4000 sztuk”.
Informuję wszystkie strony tego postępowania o uprawnieniach wynikających z art.
10 w/w ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, polegających na prawie do
czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Ponadto informuję o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Gminy
w Żychlinie przy ul. Barlickiego 15, 99-320 Żychlin. Z dokumentacją w powyższej sprawie
można się zapoznać pod w/w adresem (pokój nr 20) w godzinach pracy urzędu tj.
poniedziałki, wtorki i czwartki w godzinach 7:30- 15:30, środy w godzinach 7:30-16:30
oraz piątki w godzinach 7:30-14:30.
Ponieważ w niniejszej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 w/w
ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko stosuje się art. 49 w/w
ustawy Kodeks postępowania administracyjnego - niniejsze zawiadomienie zostaje podane
stronom do wiadomości przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na
stronie www.bip.gminazychlin.pl
oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
w Żychlinie, ul. Barlickiego 15, 99-320 Żychlin, w dniu 26.01.2022r.
Zgodnie z art. 49 §2 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie uznaje się za
doręczone po upływie 14 dni od dnia podania do wiadomości.

Pouczenie dla stron postępowania

(ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2021r.
poz. 735 ze zm.)- wybrane zagadnienia)
Art. 6.
Organy administracji publicznej działają na podstawie przepisów prawa.
Art. 7.

W toku postępowania organy administracji publicznej stoją na straży praworządności,
z urzędu lub na wniosek stron podejmują wszelkie czynności niezbędne do dokładnego
wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając na względzie interes
społeczny i słuszny interes obywateli.
Art. 8.
§ 1. Organy administracji publicznej prowadzą postępowanie w sposób budzący zaufanie
jego uczestników do władzy publicznej, kierując się zasadami proporcjonalności,
bezstronności i równego traktowania.
§ 2. Organy administracji publicznej bez uzasadnionej przyczyny nie odstępują od
utrwalonej praktyki rozstrzygania spraw w takim samym stanie faktycznym i prawnym.

Art. 9.
Organy administracji publicznej są obowiązane do należytego i wyczerpującego
informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na
ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego.
Organy czuwają nad tym, aby strony i inne osoby uczestniczące w postępowaniu nie poniosły
szkody z powodu nieznajomości prawa, i w tym celu udzielają im niezbędnych wyjaśnień
i wskazówek.
Art. 10.
§ 1. Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział
w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie
się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
§ 2. Organy administracji publicznej mogą odstąpić od zasady określonej w § 1 tylko
w przypadkach, gdy załatwienie sprawy nie cierpi zwłoki ze względu na niebezpieczeństwo
dla życia lub zdrowia ludzkiego albo ze względu na grożącą niepowetowaną szkodę
materialną.
Art. 11.
Organy administracji publicznej powinny wyjaśniać stronom zasadność przesłanek, którymi
kierują się przy załatwieniu sprawy, aby w ten sposób w miarę możności doprowadzić do
wykonania przez strony decyzji bez potrzeby stosowania środków przymusu.

Art. 12.
§ 1. Organy administracji publicznej powinny działać w sprawie wnikliwie i szybko,
posługując się możliwie najprostszymi środkami prowadzącymi do jej załatwienia.
§ 2. Sprawy, które nie wymagają zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień, powinny
być załatwione niezwłocznie.
Art. 37.
§ 1. 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).
§ 2. Ponaglenie zawiera uzasadnienie.
§ 3. Ponaglenie wnosi się:
1) do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie;
2) do organu prowadzącego postępowanie - jeżeli nie ma organu wyższego stopnia.
Art. 41.

§ 1. W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek
zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu
elektronicznego.
§ 2. W razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod
dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Art. 73.
§ 1. Strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub
odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania.
§ 2. Strona może żądać uwierzytelnienia odpisów lub kopii akt sprawy lub wydania jej z akt
sprawy uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony.
Art. 77.
§ 1. Organ administracji publicznej jest obowiązany w sposób wyczerpujący zebrać
i rozpatrzyć cały materiał dowodowy.
Art. 80.
Organ administracji publicznej ocenia na podstawie całokształtu materiału dowodowego, czy
dana okoliczność została udowodniona.

Art. 81.
Okoliczność faktyczna może być uznana za udowodnioną, jeżeli strona miała możność
wypowiedzenia się co do przeprowadzonych dowodów, chyba że zachodzą okoliczności,
o których mowa w art. 10 § 2.

Otrzymują:

1. PCWO ENERGY PV 364 Sp. z o.o. ul. Leonarda 9, 25-311 Kielce (adres do
korespondencji ul. Leonarda 7, 25-311 Kielce)
2. Strony postępowania wg odrębnego wykazu (poprzez obwieszczenie na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Żychlinie www.bip.gminazychlin.pl i na tablicy
ogłoszeń Urzędu Gminy w Żychlinie, ul. Barlickiego 15, 99-320 Żychlin)
3. A/a

BURMISTRZ
broziak

RGO.6220.1.2.2022
Państwowe Gospodarstwo Wodne

Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Łowiczu
ul. Nowa 5,99-400 Łowicz

Działając na podstawie art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 202 lr. poz. 735 ze zm.) w związku z art. 87
i art. 77 ust. 1 pkt. 4 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 2021 r., poz. 247 ze zm.), w załączeniu przesyłam,
celem wyrażenia opinii, wniosek wraz z załącznikami w sprawie zmiany zapisów decyzji
Burmistrza Gminy Żychlin
znak RGO. 6220.1.11.2019 z dnia 22.05.2019r. o
środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy
fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce ewidencyjnej nr 120 w obrębie Kruki, gm.
Żychlin” wydanej dla PCWO Energy Projekt Sp. z o.o., przeniesionej decyzją znak
RGO.6220.12.1.2020
z dnia 3.06.2020r. na rzecz PCWO ENERGY PV 360
Sp. z o.o. i następnie przeniesionej decyzją znak RGO.6220.15.1.2020 z dnia 30.06.2020r.
na rzecz PCWO ENERGY PV 364 Sp. z o.o., w zakresie:
1. Zmianie mocy pojedynczego modułu z „od 250 do 350 Wp” na „od 250 do 1000Wp”,
2. Zmianie liczby inwerterów z „w ilości 50szt” na „w ilości do 50szt.”,
3. Zmiana powierzchni inwestycji z „około 2,23 ha” na „ do 2,23ha”,
4. Zmiana liczby paneli fotowoltaicznych z „od 2856 do 4000 tyś sztuk” na „do 4000 sztuk”.

Otrzymują:

1. Adresat
2. PCWO ENERGY PV 364 Sp. z o.o. ul. Leonarda 9, 25-311 Kielce (adres do
korespondencji ul. Leonarda 7, 25-311 Kielce)
3. Strony postępowania wg odrębnego wykazu (poprzez obwieszczenie na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Żychlinie www.bip.gminazychlin.pl i na tablicy
ogłoszeń Urzędu Gminy w Żychlinie, ul. Barlickiego 15, 99-320 Żychlin)
4. A/a

BURMISTRZ
<-z Ambroziak

RGO.6220.1.1.2022
Regionalna Dyrekcja
Ochrony Środowiska w Łodzi

ul. Traugutta 25,90- 113 Łódź

Działając na podstawie art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 202lr. poz. 1098 ze zm.) w związku z art. 87
i art. 77 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.), w załączeniu przesyłam,
celem wyrażenia opinii, wniosek wraz z załącznikami w sprawie zmiany zapisów decyzji
Burmistrza Gminy Żychlin
znak RGO. 6220.1.11.2019 z dnia 22.05.2019r.
o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy
fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce ewidencyjnej nr 120 w obrębie Kruki, gm.
Żychlin” wydanej dla PCWO Energy Projekt Sp. z o.o., przeniesionej decyzją znak
RGO.6220.12.1.2020 z dnia 3.06.2020r. na rzecz PCWO ENERGY PV 360 Sp. z o.o.
i następnie przeniesionej decyzją znak RGO.6220.15.1.2020 z dnia 30.06.2020r. na rzecz
PCWO ENERGY PV 364 Sp. z o.o., w zakresie:
1. Zmianie mocy pojedynczego modułu z „od 250 do 350 Wp” na „od 250 do 1000Wp”,
2. Zmianie liczby inwerterów z „w ilości 50szt” na „w ilości do 50szt.”,
3. Zmiana powierzchni inwestycji z „około 2,23 ha” na „ do 2,23ha”,
4. Zmiana liczby paneli fotowoltaicznych z „od 2856 do 4000 tyś sztuk” na „do 4000 sztuk”.

Otrzymują:

1. Adresat
2. PCWO ENERGY PV 364 Sp. z o.o. ul. Leonarda 9, 25-311 Kielce (adres do
korespondencji ul. Leonarda 7, 25-311 Kielce)
3. Strony postępowania wg odrębnego wykazu (poprzez obwieszczenie na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Żychlinie www. bip. gminazych I in. p 1 i na tablicy
ogłoszeń Urzędu Gminy w Żychlinie, ul. Barlickiego 15, 99-320 Żychlin)
4. A/a

RGO.6220.1.3.2022

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Kutnie
ul. Kościuszki 14, 99-300 Kutno

Działając na podstawie art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2021r. poz. 735 ze zm.) w związku z art. 87
i art. 77 ust. 1 pkt. 2 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 2021 r., poz. 247 ze zm.), w załączeniu przesyłam,
celem wyrażenia opinii, wniosek wraz z załącznikami w sprawie zmiany zapisów decyzji
Burmistrza Gminy Żychlin
znak RGO. 6220.1.11.2019 z dnia 22.05.2019r.
o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy
fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce ewidencyjnej nr 120 w obrębie Kruki, gm.
Żychlin” wydanej dla PCWO Energy Projekt Sp. z o.o., przeniesionej decyzją znak
RGO.6220.12.1.2020 z dnia 3.06.2020r. na rzecz PCWO ENERGY PV 360 Sp. z o.o.
i następnie przeniesionej decyzją znak RGO.6220.15.1.2020 z dnia 30.06.2020r. na rzecz
PCWO ENERGY PV 364 Sp. z o.o., w zakresie:
1. Zmianie mocy pojedynczego modułu z „od 250 do 350 Wp” na „od 250 do 1000Wp”,
2. Zmianie liczby inwerterów z „w ilości 50szf ’ na „w ilości do 50szt.”,
3. Zmiana powierzchni inwestycji z „około 2,23 ha” na „ do 2,23ha”,
4. Zmiana liczby paneli fotowoltaicznych z „od 2856 do 4000 tyś sztuk” na „do 4000 sztuk”.

Otrzymują:

1. Adresat
2. PCWO ENERGY PV 364 Sp. z o.o. ul. Leonarda 9, 25-311 Kielce (adres do
korespondencji ul. Leonarda 7, 25-311 Kielce)
3. Strony postępowania wg odrębnego wykazu (poprzez obwieszczenie na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Żychlinie www.bip.gminazvchlin.pl i na tablicy
ogłoszeń Urzędu Gminy w Żychlinie, ul. Barlickiego 15, 99-320 Żychlin)
4. A/a

