OS.6220.11.2020.JG.1184

Szydłowiec, 22 czerwca 2020 roku.

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach
Na podstawie art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2020 roku, poz. 256 ze zm.), w związku z art. 73 ust. 1 oraz art. 74 ust. 3 ustawy
z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 roku, poz. 28, ze zm., zwanej
dalej ustawą ooś) oraz art. 46 pkt 20 ustawy z dnia 14 maja 2020 roku o zmianie niektórych ustaw w zakresie
działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U., poz. 875),
Burmistrz Szydłowca zawiadamia
że na wniosek PCWO ENERGY PROJEKT Sp. z o.o., złożony dnia 16 czerwca 2020 roku, zostało wszczęte
postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą:
„Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki nr 124 w miejscowości Omięcin, Gmina
Szydłowiec – Omięcin A.”
Przedmiotowe przedsięwzięcie zalicza się do grupy przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust.1 pkt 54 lit. b
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 roku, poz. 1839).
Burmistrz Szydłowca informuje o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających
z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, polegających na prawie do czynnego udziału
w każdym stadium postępowania.
Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w Urzędzie Miejskim w Szydłowu – Referat
Gospodarowania Odpadami Komunalnymi i Ochrony Środowiska ul. Wschodnia 19, 26 – 500 Szydłowiec,
od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie pod nr:
48 617 86 54, bądź mailowo pod adresem: srodowisko@szydlowiec.pl oraz składać uwagi i wnioski .
Uwagi i wnioski, o których mowa wyżej mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu
lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 roku o usługach zaufania oraz identyfikacji
elektronicznej (Dz.U. z 2019 roku, poz. 162 ze zm.).
Jednocześnie Burmistrz Szydłowca zawiadamia, iż zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy ooś wystąpiono o opinie
w sprawie realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia do: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Warszawie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Radomiu
oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szydłowcu.
Ponieważ liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś, stosuje
się przepis art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego – niniejsze zawiadomienie zostaje podane
stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego
w Szydłowcu na stronie internetowej: www.bip. szydlowiec.pl – w zakładce komunikaty i ogłoszenia,
wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Szydłowcu – Rynek Wielki 1 oraz w miejscu realizacji
inwestycji tj. na tablicy ogłoszeń w sołectwie Omięcin.
Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uznaje
się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.
Burmistrz Szydłowca
/-/ Artur Ludew

