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ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks Postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz.1071 z późniejszymi zmianami), stosownie do
art.71, art.72 ust.1 pkt ,art.74 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o
udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz.1227) z
późn.zm.
zawiadamiam
że na wniosek
Zakładu Produkcyjno-Handlowego „KILIAN” Pana Jana Kiliańskiego . ,
zam. Gałkowice Kolonia 41 A, 27-620 Dwikozy .
zostało wszczęte postępowanie
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i polegającego
na :
„ Budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działce nr ewid.124 w2
miejscowości Góry Wysokie „.
Planowane przedsięwzięcie będzie polegała na wykonaniu parku ogniw fotowoltaicznych
o mocy do 1 MW na działce nr ewid. 124 o powierzchni 2,36 położonej na terenie gruntów
Góry Wysokie.
Na podstawie art. 64 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199 poz.1227 ze zmianami),oraz § 3
ust.1, pkt 52 b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie
określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko .
Opinię na temat konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz
zakresu ewentualnego raporty OOŚ dla planowanego przedsięwzięcia wyraża Regionalny
Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w
Sandomierzu.
Stronami postępowania jest wnioskodawca oraz właściciele i posiadacze działek
ewidencyjnych bezpośrednio przyległych do działki inwestora, na której zlokalizowane jest
przedsięwzięcie . W związku z powyższym informuję , iż wszystkie strony tego postępowania
wynikające z art. 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego mogą zapoznać się z aktami
sprawy , uzyskać wyjaśnienia w sprawie , składać uwagi i wnioski w terminie 7 dni od
otrzymania niniejszego zawiadomienia . Zgromadzone w przedmiotowej sprawie materiały i
dokumentacja są do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Dwikozach , pokój nr 22 w godz.
od 7-ej do 15-tej.
Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości, oraz zamieszczone na
stronie BIP Gminy Dwikozy , stronie internetowej Urzędu Gminy w Dwikozach , tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Dwikozach oraz miejscu realizacji przedsięwzięcia.

