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Kielce, dnía27 m tca 2018 r.

OE}WIESZCZE,NIIE
Na podstawie art. 10, ^rt. 49 ustawv z dnia 14 czerwc 7960 r. Kodeks portgpo-rrri"
(tekst jedn. Dz.U. z 2017 L poz. 1257 zn, zm.) oraz art.74 ust. 3 pkt 1, art. 75 ust. ó
¡dministraq'jnego
ustavy' z dnia 3 paidzíernik¿ 2008 r. o udostEpnianiu u'-formacji o érodowisku i iego ochronie, udziale
spoleczeóstwa w ochronie érodowisk^ or^z o ocenach oddzíalywaniana érodowisko (tekst jedn. Dz. U.
z 2Ol7 r. p,oz..7405 ze zm.)

., .'
* zwi4Tku z prowadzonym na wniosek Wtndprojekt spólka z ograniczon4
4a.gadry"ngr.i,i4g.
sp.k., ul. Pigkna 24/26A/1, 00-549 Warszawa z dnia 17 kwietnia 2015 r.
".aqgry:9¡-"ra,lieécrapostqpowáruegi o wydanie dec'yzii o érodowiskow¡'ch uw-anrnkowaniach dla przedsigw'zigcia pod nazw4:
'..:: 'il.,i l. .:
w woje'wiidLtwie

éwigtoltzyskim

wtaz z infrasttuktur4

towanyszqcq

oraz przyl4czemtt

,
.'
tu!. org4n w dniu 27 marca 2018 r. wyst4pü do tJfójta Gminv Naglowice (pismo znak: WOOI.4210.3.2015NIGN/PW.62) i Burmistrza tr'fiasta i Gminy Sgdziszów (pismo znak: WOOI-4210-3.2015.IÍGN /PW.63)
o okreélenie odleglodcí poszczegcrlnych elektrowni udatrowl,sh
przewidziri,nych do realizaciiw ramach przedmiotowego przedsigwzigc.ra
od budvnków mieszkalnych lub
budvnków o funkcji mieszanej,w sklad któref wchodzi funkcfa mieszkaniorva.
' Irrformujg, 2e w myél ^rt. 49 Kpa, zawiadomieniestron post€powaniao czynnoéciachnastgpuie
w formie'pubücznego obwieszczenia.Zav¡'ndomienie u'wazasigza dokonane po uplywíe 74 dni od dnia,
w którym nast4¡rilo pubüczne obwieszczenie.Wskazvie sig dzieó 29.03.2018 r. fako dzie1l,w którym
nast4pilo publiczne obwieszczenie.
Stronami w ninieiszym post€powaniu s4 wlaéciciele i wspólwla(ciciele dzialek zmidui1cych siq
w-'gr i éh,'ihiieswcii lub osoby leg:tpnuj4ce sig inn4 form4 rvladania (np. uZr.tkownik wieczystr,).
Ppüdb .igami
w sprawie mog4 byé wlaéciciele i wspólwlaéciciele dzialek lub osoby legiqmuj4ce siq
inn4 forrr\4 wladania w obszarzeoddzialywanía przedsigwzigcia.
Z aktami w przedmiotowej sprawie stronv mog4 zapoznaé sig oraz wnieÉó ewentualne uwagl
,.
_.i,;.,..
i rvnio-skis¡ Regicinálne¡
Oyrekcji Ochrony Srodowiska w Kielcach, ul. Szymanowskiegoó, II piEtro, pokój
v .
116, w godzinagh 73()- 15'30
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