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ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji
Na podstawie art. 74 ust. 3 i art. 85 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 2022, poz. 1029 - dalej ustawa ooś) oraz art. 49 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 roku, poz. 735 ze zm. - dalej
kpa.),
Burmistrz Szydłowca zawiadamia strony postępowania
oraz podaje do publicznej wiadomości informację
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa
elektrowni fotowoltaicznej położonej w miejscowości Jankowice o mocy do 7 MW wraz z niezbędną
infrastrukturą towarzyszącą.”
Niniejsza decyzja oraz dokumentacja sprawy, w tym
1. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami,
2. Opinia sanitarna ZNS.902.5.9.2022 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szydłowcu
z dnia 14 lipca 2022 roku;
3. Opinia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu
WA.ZZŚ.4.435.1.232.2022.JM z dnia 14 lipca 2022 roku;
4. Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie WOOŚ-I.4220.1108.2022.JC
z dnia 8 sierpnia 2022 roku,
są do wglądu w siedzibie Referatu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi i Ochrony Środowiska Urzędu
Miejskiego w Szydłowcu, ul. Wschodnia 19, 26 – 500 Szydłowiec, od poniedziałku do piątku, w godzinach
pracy Urzędu.
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 sołectwie Jankowice.
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

Obwieszczenie oraz udostępnienie treści decyzji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego
w Szydłowcu nastąpiło dnia 20 września 2022 roku.

