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Krelce, dma 31 sr)'czrua201tSr.

OET\vIESZCZENIIE
-\a podstarvre a¡t- 10, art. 36, art. -19 ustawy z dnia 1,1 czerwca 1960 r. Kodeks posiqporvani,t
adnrrntstracvinego(tekst ledn. Dz.U. z 2017 t. poz. 1257) or^z ^rt.74 ust. 3
pkt 1, a¡r, '5 ust. 1 pkr I lrr. 1.,
uSt2\vl- z dnia 3 paiüternika 2008 r. o udostppruaniu informacji o srodowrsku jego
i
ochroruc. ud:¿ialt
sp<'rieczeristwa
w och¡ome érodowrska or^z o ocenach oddziailwernia na érodowisko (tekst
¡ed.. I)z

l-r

z 20i1 r. poz. 1,405ze zm.)

Regionalny

Dyrektor

ochrony

Stodowiska w Kielcach

zarvradarnla, ze w zu'r4zku z prowadzonvm fla wruosek \i'rndprojekt
sp<ilka z ogr:rilczo¡1l
odpou'redzralnoécr4 sp.k., ul. Prgkna 24t26-\/1,00-549
Warszav¡a z d,nta 1.- kwreuria 2¡rt5 r
post(rPo\\:anIem o ul'darue decvzli o érodowrskowl,ch u\\/arunkowaruach
clla przedste\r,zleclapod na:mr:1"
,rBudowa 10 elektowni
w woiewództwie
ówiEtoknyskim

wiatrowych

na tetenie gntin Nag{owice

wraz z infrasttuktut4

towazyszec4

i SEdziszów.

oraz pnyl4czem,,pr.,tecllvra

terrnlrr zalarwienia sprawJ, do dnia 29.06.201g r.
Pcrrilzszc lrrynika z oczek-twafllana uzupelrueile przez Inwestora
dokumentacll \\' zak¡esre okreól.ni,'r
'Á' plsrue
tlrt. organu z dnta 24.11.2017 r. znak: WOO-I.4210.3.2015.,\fClN/pV'^52.
rak róu.nrcz
¿ kotu:cznoéci zaslQgruQcraoprrui i ervenrualnego uzgodnienia
warunkór,,. real\zacli przedsigw;11(;(_r.il
:z n'laécir'"l'm organem rnspekcii saruramey otaz
organem wlascrw--r,'mclo pr¿eprou¡adzenrrr .cer\
',r,'<;clnopra''nejjak róv"'rue2
informorvania st¡on w drodze obwieszczeó.
lnformulE, ze \1'mt'sl

afi. 19 Kpu, zawiadomrenie stron postgpowarua o obwleszczgn\cli
c;:\ nnosclach nastgPule w formre pubücznego obu,iesz
czent . Zawiad.omieme uvaza srg za ¿okqnanc
1r':':pl!n-ie 1-l dni od drua, u' któn''m nast4piio pubhczne obwreszczerue.w/sk azuresrg dzren 02.02.2a:B
r
1a!::rclzieri, *' któnr' nast4prlo pubhczne obrvreszczerue.
Stronatnr u'mnteiszym postepowarlu s4 rvlaéciciele
r wspólwlaócrcleledzralek zna¡dul4cich sr(.
w {l:rtrucach rn*'esñcjl lub osoby iegrwmul4ce
sle rnn4 form4 wladarua (np uzr.tkowruk r,",ieczrsh)
l)t-rtr:'dtoslronaml w sPra\¡'le*og4 bvó wlaécicrele r
wspólwiascrcrele dzlalek iub osoby legrtymLrj4cc:,1cinnrl firrrn:1 rviadarua w obszarze oddziah-w anta przed.siEwzigcia.
'z
aktatnt w przedmrotowei sprawie stronv *og4 zapoznaé
sl€ oraz wruesé ewenrualne uu.agr
t \r:ltt()sk'rv ltegronalne¡ D1'rekcji ochronv Srodowiska
w Kielcach, ul. Szymanorvskregoó, II prgtrr.
'ok.¡
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