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Dotyczy: wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania 


Działając w oparciu o art. 10, art. 49 oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ) w związku  z  art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 2, 3, 6 art. 75 ust. 1 pkt. 4 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 2018 r., poz. 2081 )    z poźn. zm). 


zawiadamiam,

że na wniosek złożony w dniu 25.11.2019 r. przez „Walbet A.D.K Walkowiak 
Sp. j.  ul. Kobylińska 35 , 63-910 Miejska  Górka  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacji przedsięwzięcia polegającego na. :


 „ Budowie elektrowni fotowoltaicznej  o mocy do 15 MW wraz z infrastrukturą techniczną, elektroenergetyczną liniami kablowymi SN, stacjami transformatorowymi, drogami dojazdowymi.

Inwestycja realizowana będzie na działkach ewidencyjnych nr 201, 202, 203, 204, 205/1, 205/2, 837/1, 837/2, 837/3,837/4 obręb Radziechów, gm. Zagrodno. 
Przedmiotowa inwestycja należy do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko         i sporządzenie raportu może być wymagane.
Podstawą kwalifikacji jest Rozporządzenie  Rady Ministrów z dnia  9 września 2019 r.           w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko § 3 ust.1 pkt. 54 lit. b  ( t.j.  Dz. U. z  2019 r.  poz. 1839).
Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 64 ust. 1 i 2 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 (Dz. U. z  2018, poz. 2081 z póżn. zm. ) wystąpiono do następujących organów:
	Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu,

	Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Złotoryi,
	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Legnicy

celem uzyskania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – ustalenie zakresu raportu o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko.
Obwieszczenie w sprawie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu, tablicy informacyjnej w miejscowości Radziechów oraz na stronie internetowej www.zagrodno.i-gmina.pl.
Stronom bezpośrednio związanym z postępowaniem obwieszczenie zostało przesłane pocztą.




POUCZENIE


Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 k.p.a          do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
            Ponadto informuję o możliwości zapoznania się z dokumentami w przedmiotowej sprawie i możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Gminy pokój nr 22,      w godz. 7³°-15³°.
Zgodnie z art. 49 k.p.a doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.



                                                                                             
                                                              


Otrzymują:
1 „„Walbet A.D.K Walkowiak Sp. j.  
    ul Kobylińska 35 , 63-910 Miejska  Górka  
2.  IR/  a/a.

Do wiadomości:
Strony wg wykazu     
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