Gomunice, 28 kwietnia 2021 r.

WÓJT GMINY GOMUNICE
NR KS.6220.3.2020.2021.15

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art.74 ust.3, 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 ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2021 r. poz. 735 )
zawiadamiam,
iż dnia 28.04.2021 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „
Budowie elektrowni

fotowoltaicznej

wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą –

elektroenergetyczną ‘’ zlokalizowaną na działce nr ewid. 87/8 obręb Kolonia Borowiecko, Gmina
Gomunice.
Decyzja ta została wydana na wniosek Pana Pawła Wieczorka, Prezesa Zarządu BP Mediatech
Construction Sp. z o.o. Sp.k. ul. Krasickiego 2, 97-500 Radomsko reprezentującego Panią Sylwię
Koćwin zamieszkałą Borowiecko-Kolonia 49, 97-545 Gomunice.
W związku z 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 ocenach
oddziaływania na środowisko podaje się do publicznej wiadomości niniejsze obwieszczenie na okres
14 dni, poprzez umieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy
Gomunice: www.gomunice.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gomunice oraz przesłane
odpowiedniemu, z uwagi na lokalizację przedsięwzięcia, sołtysowi sołectwa Karkoszki celem
wywieszenia na tablicy ogłoszeń.
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Z treścią decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach można zapoznać się w siedzibie urzędu tj. ul.
Armii Krajowej 30, 97-545 Gomunice pok. nr 205, w godzinach urzędowania tj. w godz. 8.00 do 15.00.
Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie
Trybunalskim., za pośrednictwem Wójta Gminy Gomunice, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego
ogłoszenia.

Wójt Gminy Gomunice
Paweł Olejniczak

Obwieszczenie
o wszczęciu postępowania zostało
udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej
w dniu 28 kwietnia 2021 r.

Otrzymują:
1.

Strony postępowania zgodnie z art. 49 k.p.a.,

2.

Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Gomunice,

3.

Tablica ogłoszeń w sołectwie Karkoszki,

4.

Inspektor ds. dróg gminnych w/w

5.

a/a

6.

Gmina Radomsko

7.

Gmina Dobryszyce
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