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Z A.W I A D O M I E N I E /O B W I ESZC ZE.N I E

Stosownie do art' 10 i 49 ustawy z dnia 74 częrwca 1960 r. Kodeks postępowania

administracyjnego (t.1. Dz. tJ. z 2OI8 r. poz. 2096 ze zm.) oraz 74 ust.3b-3h ustawy

z dnla 3 paŹdziernika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

(tj' Dz. lJ,z2018 r. poz. 208I zezm.) w zwt4zkuzart.4 ust.2 ustawazdnia 19lipca 2019 r.

o zmianię ustawy o udostępnianiu informacji o Środowisku i jego ochronie, udziale

społeczeństwa w ochronie środowiska otaz o ocenach oddziaływania na środowisko

oraz nięktórych innych ustaw (Dz. lJ. poz. |1I2) w cęlu zapewnienia stronom pełnego

i czynnego udziatuw postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

do planowanego przedsięwzięcia pod nazwą ,oBudowa farmy fotowoltaicznej PV

Pląskowice sk|adającej się z dwóch zespołów instalacji o mocy do 1 MW każda na

działce o nr ewidencyjnym 389lf obręb Skórnice, gm. Fałków,,, ręaltzowanego przęZ

PKP E,nergetyka Budownictwo Sp. z o. o. uI,HoŻa 86/1, 00 - 682 Warszawa, działając4przez

pełnomocnika Pana Łukaszaolszewskiego - został przygotowany materiał dowodowy.

Zawiadamia się

o mozliwoŚci wypowiedzenia się co do zebranych materiałów i dowodów oraz zgłoszonych

Ż4danw terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Strony postępowania mog4 zapoznac się z aktamt Sprawy i zebranym materiałem

dowodowym w lJrzędzie Gminy w Fałkowie ul' Zamkowa la, f6 260 Fałków,

pokój nr 101, w godzinach od 7.OO - 15'00, w dniach od poniedziałku do piątku.

D1a stron postępowania zawiadamianych poprzez obwieszczenie zgodnie z art, 49 $2 Kpa

dzień 06.i 1.2019 r. wskazuje jako dzień' w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, poprzez

wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Fałkowie oraz na tablicach ogłoszeri w pobliżrt

rniejsca planowanego przedsięwzięcia, a takŻe poptzęz zamieszczęnie w Birrletynie informacji

Publicznej Urzędu' Niniejsze zawiadomienie uwaza się za dokonane po uptywie 14 dni od

wskazanego powyzej terminu'

Z up. .u1.ł ,l ;-ii,r. (] :.: i i.{Y

h -' -,ł L,,

otrzvmu.iq: ii.:i::;,{,1 ;;;,il,il
tl,i|nit,,' ,a pośreclnictwem Pana ł-ukasza olszewskiego l

2. Strony postępowąnią wg wykazu oraz w trybie art. 49 kpa

(BIP UG Fałków oraz tab"lici ogłoszeń: Llrzędu Gminy w Fatkowie, oraz sołectyva,. Skórnice i Plqskowice)

3, Regionalny Dyrektor ochrony Środowiskclw Kielcach
,/. Pańshuowy Powiatowy Inspektor Sanitarnyw Końskich

5. Dyrektor Regionalnego Zarzqdu Gospodarki llodnej w lI/arszawie

6. a/a


