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1

8.09.2020 r.

1.2020

OBWIESZCZENIE
zawiadomienie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o
rodowis kolr ych uwarunkowaniach

ś

Na podstawie art' 10 Ą , alt' 49 ustawy Z dnia 14
1

ca 1960 r'

czenĄ

Kodeks

postępowaniir adrninistracyj ncgo (Dz.tJ.2020r. poz. Ż56 ze zm.) zwanej c1alej: ,,ustawą kpa''

Oraz art. 74 ust.

3

tlstawy

Z dtlia 3 paŹdzicrnika 2008 r' o

udostęprrianiu inibrmacj

i

o środowisku i jego ochronie. udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenac1l

poz' 283 ze zm.) zwanej dalej: ,,ustawą ooś'',
zawiadanrian st(ol]y postępowania o mtlŹliwości zapoznania się i r,łyporł'ieclzeniaco do
oddział1rvar-ria na środowisko (Dz.U.2020r.

zebl'anycl-r dowodów

i

materiałrjrł przed wydaniem decyzji

o

środowiskowycI-r

uwartlnkowaniach dla przedsięr.vzięcia pn. ,,Budowa elektrowni fotowoltaicznej o rnocy do 10

MW wraz

z niezbędr-rą iniiastruktrrrą teclrrriczrą, tra działce oznaczonej w ewicler-rcji grurrtów i

brrdylrków rrr 143/2 obręb Szurkowo, Gmina Poniec''.

Zgodnie z aft. 79a ustawy kpa w związku Z ań. 80 ust 2. ustawy oośiri1brmuję.

przeilsięwzięcie zlokalizowatle

na terenie ww. działki jest niezgodne z

Że

ustalenialrii

lr1icjScowcgo l)lallu /agu5pudat't'rł litriii llrzęsttzellnego.

W powyżSzej sprawie liczba stron przekracza 10, dlatego zgodlie z art. 74 ust.

3

o zebranych dowodach

i

ustawy oośotaŻ afi. 49 ustawy kpa' niniejsze zawiadomienje
lrraterialaclr

w

sprawie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości w fbnnie

obwieszczenia na stronie Biulctynu Informacji Publicznei tJrzędu Miejskiego w Poniecu oraz
na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskinl w Pclniecu. Zain1eresowane strony mogą zapoznztć
się zc zgromadzol-rą dokumentacją, składaó uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiśoie,

przez pcłnomocnika lub na piśrrriew tennitrie

7 dni od

daty doręczenia niniejszegcl

zawiadomienia w siedzibie Urzędu Mie jskiego w Poniecu w godzinach *1zędowania lub
drogą elektroniczną

t1a

adrcs:

um@poniec.pl'

\

Zalłiadolnienic uwaŻr się za Jelkonlttc po LlpI}nvie I4 rlni od dnia pLrblicznego Jglorr"niu'
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