RGR.6220.6.2020.MM

Wojciechowice, dnia 21.09.2020r.

OBWIESZCZENIE
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 256 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3
ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 283 z późn. zm.), zawiadamia się, że w dniu 21.09.2020r. Wójt
Gminy Wojciechowice wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach o numerze
RGR.6220.6.2020.MM na wniosek Elektrownia PV 64 Sp. z o. o., ul. Puławska 2, 02-566
Warszawa reprezentowanej przez Pełnomocnika - Panią Izę Michałek w sprawie
warunków realizacji przedsięwzięcia pn.: Budowa Elektrowni Słonecznej wraz
z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 72 (obręb 0002) w miejscowości
Drygulec, gmina Wojciechowice.
Jednocześnie zawiadamiam, że każdy zainteresowany ma możliwość zapoznania się
z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Kielcach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Opatowie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu, w siedzibie Urzędu Gminy
w Wojciechowicach od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30.
Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego
Kolegium Odwoławczego w Kielcach w terminie 14 dni od dnia dokonania niniejszego
zawiadomienia za pośrednictwem Wójta Gminy Wojciechowice.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania
Administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia
publicznego obwieszczenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Stronie BIP Urzędu Gminy w Wojciechowicach,
Stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy w Ożarowie,
Tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Wojciechowicach,
Tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Ożarowie,
Tablicy ogłoszeń w miejscowości Drygulec,
Tablicy ogłoszeń w miejscowości Polesie Mikułowskie,
A/a.

