
WOJT GMINY
FAł'KoW
polviat konecki

woj. świętokrzyskie

Znak.oŚR'6zzo.3.2o2o
Fałków, dnia 25.06.fof) r'

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 85 ust' 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu

informacji o środowisku i jego ochronie, udziaIe spoteczeństwa w ochronie środowiska oraz

o ocenach oddziatywania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz, f83 ze zm. - zwanej da|ej

ustawq ooś), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

administracyjnego (Dz' U. z2of0r,,poz'256ze zm.), wzwiqzku zart'74 ust.3 ustawyooś.

zawiadamiam strony postepowania / podaje do publicznejwiadomości informację,

że dnia 25'06,2ozo r., zostata wydana decyzja Wójta Gminy Fatkow znak: oŚR.6ff}.3.2020

stwierdzajqca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dIa

przedsięwzięcia po|egajqcego na: ,,Budowie farmy fotowo|taicznej Budy,, o łqcznej mocy do

1 MW w miejscowości Budy na działkach o nr ewidencyjnych t078, L079, obręb Budy,

jednostka ewidencyjna Fałków, powiat konecki, woj. świętokrzyskie.

Inwestorem przedsięwzięcia jest firma: Eneso| Sp. z o'o, u|. Bukowinska ff/21,1', o2-703

Warszawa

Decyzja została wydana po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora

Sanitarnego w Końskich, Regiona|nego Dyrektora ochrony Środowiska w Kie|cach oraz

Dyrektora Zarzqdu Z|ewni W Piotrkowie TrybunaIskim Państwowego Gospodarstwa

Wodnego - Wody Polskie.

Z treściq wydanej decyzji, o której mowa wyżej oraz z wydanymi opiniami mozna

zapoznac się w siedzibie Urzędu Gminy w Fałkowie, u|. Zamkowa 1-A, 26-260 Fałków, pokój

nr 101 od poniedziatku do piqtku w godzinach 800.].400'

Poniewaz w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 1-0, zgodnie

zart,74ust.3ustawyoośoraz art.49 k'p.a.-zawiadomieniezostajezamieszczonenatab|icy

ogłoszeń Urzędu Gminy w Fałkowie, na stronie Biu|etynu Informacji PubIicznej Urzędu Gminy

w Fatkowie oraz tab|icy ogtoszeń sotectwa Budy.

Zgodnie zart' 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po uptywie 14 dni od

dnia, w którym nastqpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Pub|icznej.

Na wydanq decyzję przystuguje stronom prawo wniesienia odwołania do

Samorzqdowego Ko|egium odwoławczego W Kie|cach za pośrednictwem Wójta Gminy

Fatków, w terminie 1.4 dni od dnia jej doręczenia(ogtoszenia). Z .o1:l. wo.]TĄ GMINY
Ó-, 9. u

otrzvmuia: f:.:.ł-:,.,'łf, Ba.jor
z ds'rr:rcfA wo.1-rA

1. Eneso| Sp, z o.o, u|. Bukowiń ska 22lf1'1',02-703 Warszawa - poprzez półnomocnika

2, Strony postępowania przez obwieszczenie zgodnie z art. 49 k.p'a

3. a/a.


