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Stare Pole, dnia 09.05.2022 r. 
RIF.6220.2.6.2022 

 
ZAWIADOMIENIE 

 
Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.)  
 

zawiadamiam, 
 

o zakończeniu postępowania dowodowego w ramach postępowania administracyjnego 
prowadzonego na wniosek inwestora – PPHU – Jan Margulski, ul. Sosnowa 1, 88-200 
Radziejów, reprezentowanego przez pełnomocnika: Krzysztofa Krukowskiego, 
prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: EARTH Energy Krzysztof Krukowski, 
Żakowice 1A, 99-314 Krzyżanów, w sprawie zmiany decyzji  
nr 1/2019 z dnia 22.11.2019 r. (znak: RIF.6220.4.2019) o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 
MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 73 w obrębie 
Królewo, gmina Stare Pole", planowanego do realizacji w gminie Stare, powiat malborski, 
woj. pomorskie. 
 
W myśl art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania 
Administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) organy administracji publicznej 
są obowiązane zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed 
wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie co do zebranych dowodów i materiałów oraz 
zgłoszonych żądań. 
 
W związku z powyższym informuję, że ze zgromadzoną dokumentacją prowadzonego 
postępowania można zapoznać się w Urzędzie Gminy Stare Pole, pok. Nr 4 w godzinach 
pracy Urzędu, po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem prowadzącym postępowanie,  
w terminie 5 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.  
 
Jednocześnie informuję, że na podstawie przepisu art. 15zzzzzn pkt 2 ustawy z dnia z dnia  
2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 
nimi sytuacji kryzysowych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 ze zm.) udostępnienie akt sprawy 
lub poszczególnych dokumentów stanowiących akta sprawy może nastąpić również za 
pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres elektroniczny wskazany przez stronę. 
 
Ponieważ liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 w ustawy  
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, stosuje się przepis art. 49 ustawy 
Kodeks postępowania administracyjnego.  
Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu 
administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie 
publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie 
pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu 
administracji publicznej. 
 
Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom poprzez zamieszczenie na stronie 
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Stare Pole na okres 14 dni.  
 
Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od 
dnia publicznego ogłoszenia. 
 
 
 
Otrzymują: 

1. strony postępowania poprzez udostepnienie zawiadomienia w BIP, 
2. a/a 

mailto:a.kiliszewska@starepole.pl

		2022-05-09T09:14:20+0200




