
" 1v L:jT GMINY 
CIELĄDZ 

,, ·· ·' r;iw~ki , woj. łódzkie 
Znak: SIT.6730.25 .2022.MG 

OBWIESZCZENIE 

WÓJTA GMINY CIELĄDZ 

Cielądz, dn. 20.12.2022 r. 

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j . Dz. U. z 2022 r. poz. 

2000 ze zmianami) zwanym dalej K.p.a. , art. 66a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze zmianami), oraz art. 72 

ust. 6 i 6a 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 (t.j . Dz. U. z 2022 r. , poz. 1029 ze zmianami) zawiadamia się, że na wniosek 

Projekt-Solartechnik Development Sp. z o. o., w imieniu którego działa prokurent - Pan Błażej 

Brasse, w dniu 20.12.2022 r. została wydana decyzja Wójta Gminy Cielądz nr 25/2022 (znak: 

SIT.6730.25.2022.MG) o warunkach zabudowy, dla inwestycji polegającej na budowie farmy 

fotowoltaicznej „Komorów" o mocy do 10 MW, przewidzianej do realizacji na dz. o nr ew.: 

82, 83/1, 83/2, 84, 85, 86, w obrębie i miejscowości Komorów, gmina Cielądz. 

W związku z powyższym informuję o możliwości zapoznania się z treścią ww. decyzji 

oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy w Cielądzu, Cielądz 59, pokój nr 11 , 

w godzinach pracy tut. urzędu. Informuję jednocześnie, że treść ww. decyzji udostępniona 

została w dniu 20.12.2022 r. na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy 

w Cielądzu. 

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w Skierniewicach, za pośrednictwem Wójta Gminy Cielądz, w terminie 14 dni 

od daty jej doręczenia. W trakcie biegu terminu od wniesienia odwołania strona może zrzec się 

prawa do wniesienia odwołania wobec Wójta Gminy Cielądz, który wydał decyzję . Z dniem 

doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa 

do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna 

i prawomocna i brak jest możliwości złożenia odwołania do SKO i zaskarżenia decyzji 

do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie 

oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania. 

Zgodnie z art. 49 § 2 K.p.a., zawiadomienie stron uznaje się za dokonane po upływie 14 
dni od dnia publicznego obwieszczenia. 

Zgodnie z art. 49b K.p.a. organ, który wydał decyzję lub postanowienie, które podlega 

zaskarżeniu, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, 

udostępnia stronie odpis decyzji lub postanowienia w sposób i fom1ie określonych we wniosku, 

chyba, że środki techniczne, którymi dysponuje organ nie umożliwiają udo tępnienia w taki 

sposób lub w takiej formie. 

Data podania do publicznej wiadomości: 20.12.2022 r. 

Niniejsze obwieszczenie umieszcza się na: 

mgr Sylw 
SEKRET/-\. 

1. stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Cielądzu, 

2. tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Cielądzu, 
3. tablice ogłoszeń sołectwa Komorów i Pukinin. 


