
  WÓJT GMINY            Fałków, dn. 17.12.2019 r. 

     FAŁKÓW 

OŚr.6220.2.2019 

 

O B W I E S Z C Z E N I E 

  Stosownie do art. 85 ust. 3 oraz 74 ust. 3b-3h 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                   

ze zm.) w związku z art. 4 ust. 2 ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy                                    

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw                         

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1712) podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 17 grudnia 2019 r. została 

wydana decyzja Wójta Gminy Fałków, znak OŚr.6220.2.2019 w sprawie braku potrzeby 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia realizowanego przez  PKP 

Energetyka Budownictwo Sp. z o. o. ul. Hoża 86/1, 00 – 682 Warszawa polegającego  na budowie 

farmy fotowoltaicznej PV Pląskowice składającej się z dwóch zespołów instalacji o mocy  do 1 MW 

każda, na działce o nr ewidencyjnym 389/2 obręb geod. Skórnice,  gm. Fałków. 

Decyzja i dokumentacja sprawy wraz z stanowiskami organów opiniujących jest do wglądu                   

w siedzibie Urzędu Gminy w Fałkowie  ul. Zamkowa 1a, 26 – 260 Fałków, pokój nr 101,                  

w godzinach od 7.00 - 15.00, w dniach od poniedziałku do piątku. 

Dla stron postępowania zawiadamianych poprzez obwieszczenie zgodnie z art. 49 §2 ustawy 

z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096                   

ze zm.) dzień 17.12.2019 r. wskazuje jako dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, 

poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Fałkowie oraz na tablicach ogłoszeń                

w pobliżu miejsca planowanego przedsięwzięcia, a także poprzez zamieszczenie w Biuletynie 

Informacji Publicznej Urzędu. Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni     

od wskazanego powyżej terminu. 

Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego 

w Kielcach za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od daty doręczenia. 

Zgodnie z art. 57 § 5 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego 

upływem pismo zostało wysłane w formie dokumentu elektronicznego do organu administracji 

publicznej, a nadawca otrzymał urzędowe poświadczenie odbioru lub zostało nadane w polskiej 

placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r.                        

Prawo pocztowe, którego obowiązki pełni obecnie Poczta Polska S.A. 

 

Z up. WÓJTA GMINY 

     Krzysztof Bajor 
               ZASTĘPCA WÓJTA 
 


