Starostwo Powiatowe w Gostyniu

ul' Wrocławska 256, 63-800 Gostyń
tel. 65 575 25 13, 65 575 25 53, fax 65 572 31 46
www. powiat.oostvn. pl

oBWlEsZcZENlE STARosTY GosTYŃsKI EGo
z dnia 20 lisropada 2020

r.

o wydaniu pozwolenia na budowę

Działając na podstawie art' 72 usL 6, W ZWiąZkU z art' 72 usl' 1 pkt. 1 ustawy Z dnia 03 pazdziernika 2oo8 r'
o udostępnianiU informacji o środowisku ijego ochronie, udziale społeczeństwa W ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływanja na Środowisko (Dz' U ' z Żo20 r', poz.283) orazz ań.49 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r' Kodeks postępowania administracyjnego (Dz' U. z 2020 t. paz' 256 ze zm.)
StaroSta Gostyński
podaje do publicZnej Wiadomości
informację o Wydanej decyzji nr 8?412020 z dnia 20'11.2a?Qr. znak A8.6740'815.2020 o zatwierdzeniu
projektu budowlanego iudzielenia pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej ,, śmiłowol'' o mocy

do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą

na terenie położonym W obrębie 00'12 Smiłowo, jedn. ewid. 300407_5 Poniec obszar wiejski' oznaczonym w
ewidencji gruntÓw.jako działka nr 113 W skład której Wchodzą
- 2272 szt. panelj fotowoltaicznych o mocy pojedynczego panelu 420 Wp
- Stalowa konstrukcja montażowa
- inweńery o mocy 105 kW - 7 szt.
- Wewnętrzne linie kab|owe nn
- kable solarne
- prefabrykowana stacja transformatorowa nN/SN -1 szt.
- układu pomiarowo-rozliczeniowy na napaęciu sN oraz na napięciu NN
- ogrodzenie Wraz z bramą wjazdową
- instalacja oŚWietlenia i monjtoringu
- utwardzony plac manewaowy idroga dojazdowa
:

W myślart' 72 ust' 6 ustawy z dnia 3 paŹdziernika 2008 r' o udostępnianiu informacji o środowisku ijego
ochronie, udziale społeczeńsMa W ochronie środowiska oIaZ o ocenach oddziaływania na środowisko (DZ'
U. z 2020 r', poz. 283), organ właŚciwy do Wydania decyzji' o których mowa w art.' 72 Ust' 1 pkt 1-13'
dotyczących przedsięWzięc mogących znacząco oddZ!aływać na środowisko,podaje do publiczne.i

Wiadomościinformacje o Wydanej decyzji i o możliwościachzapoznania się
sprawy.

Z jej

treŚcią oraz Z dokumentacją

Z treściądecyzji oraz z dokumentacją Sp.awy można 7apoznac się W Slarosnvie Powiatowym W Gostyn'u
przy Poznańskiej nr 200 (Wydział Architektury i Budownictwa pokój nr 401 (w godzinach: poniedziałek 8'o0'16.00' od Wto.ku do piątku 07'00-15.00)'
Podanie obwieszczenia do publicznej Wiadomości uważa się Za dokonane po upływie 14 dni od dnia
pUblicznego ogłoszenia poprz ez:
- udosiępnienie na stronie Biuletynu lnformacji Publicznej staroslwa Powiatowego w Gostyniu;
- W sposób ZWycZajowo przyjęty (na tablicy ogłoszeń) W sied2ibie starost\,Va Powiatowego W GostyniU;
- w sposÓb zwyczajowo pŹyjęty W miejscu planowanego przedsięwzięcia W miejscowości smiłowo'

- w sposób zwyczajowo przyjęty w siedzibie Urzędu Miejskiego w Poniecu, zgodnie z art 72 Ust 6
usiawy z dnia 03 października 2008 r. oraz ań- 49 Kpa.
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Włodzimierz Wechman
Naczelnik Wydziału Architekiury i BUdownictwa
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Gostyński

sprawę prowadzj:

Bogdan Adamczak - lnspektor
Wydział Architektury i Budownictwa
ul. Poznańska 200' 63_800 Gostyń, pok' nr 401, lllp
tel. 05 575 25 39; e-mail: badamczak@powiat.qostyn.
,
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