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Fałków, dnia 27 .07 .2020 r,

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE Nr 2b

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

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

informacji o środowisku i jego ochronie' udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz

o ocęnach oddziały.wania na środowisko (Dz, lJ, z f020 r', poz, f83 ze zm', zwanej dalej ustaw4

ooś), oraz aft. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.

lJ'z2020r.,poz,f56zezm,zwanej dalej kpa), w związku zaft.74 ust.3 ustawy ooś

zawiadamiam strony postepowania / podaje do publicznej wiadomości informację,

Że dn. f7.07.f020 r., zostaŁa wydana decyzja Wójta Gminy Fałków, znak: oŚr.622O.2,fO2O

stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziałytvania na środowisko

dIa przedsięwzięcia polegającego na budowie ,,Elektrowni słonecznej (farmy fotowo|taicznej)

wraz z infrastrukturą towarz1szącą na działce nr ewidencyjnych 757, obręb 0002 Czermno,

gmina Fałków'o o mocy do 1 MW planowanego ptzez firmę - Elęktrownia PV 58 Sp. Z o.o'

ul. Puławskaf,02 - 566 Warszawa, działajqcąprzęz petnomocnika - P. Izę Michatek

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

w siedzibie Urzędu Gminy w Fałkowie u|. Zamkowa Ia, f6 - f6O Fałków, pokój nr l01,

w godzinach od 8'00 . 14'00, w dniach od poniedziałku do piątku.

Dla stron postępowania zawiadamianych poptzez obwieszczenie zgodnie z aft. 49 $2 kpa

dzięń f7.07.f0f0 r' wskazuje jako dzień, w którym nastąpito publiczne obwieszczęnie, poprzez

w1rvieszenie zawiadomięnia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Fałkowie oraz na tablicach

ogłoszeń w poblizu miejsca p|anowanego przedsięwzięcia, a takŻę poprzęZ zamieszczęnie

w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu. Niniejsze zawiadomienie uwaza się za dokonane

po upływie 14 dni od wskazanego powyzej terminu'

od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium

odwotawczego w Kięlcach za pośrednictwęm organu wydającego decyzję w tęrminię l4 dni od

daty doręczenia (ogłoszenia). Zgodnie z aft,, 57 $ 5 pkt 1 i 2 kpa tetmin uwaia się za zachowany,

jeż,e|i przed jego upłyr'vem pismo zostało wysłane w formie dokumęntu elektronicznego do organu

administracji publicznej, a nadawca otrzymał urzędowe poświadczenie odbioru lub zostało



nadane w polskiej placówce pocztowej operatora wznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia f3

listopada 201f r' Prawo pocztowe, l<tórego obowiązki pełni obecnię Poczta Po|ska S'A.

Otrzymujq:
I. Elektrownia PV 58 Sp, z o'o, ul' Putawska 2, 02 - 566 l4larszawa - poprzez pełnomocnika,

2. Strony postępowania przez obwieszczenie zgodnie z art' 49 k,p,a (BIP Fałków, tablice ogłoszen
UG Fąłków, sołectwa'. Czermno i Wqsosz).
3. a/a.
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