WÓJT GMINY GÓRZYCA
Górzyca, dnia 21 września 2016 r.

ZAWIADOMIENIE
GWOŚ.6220.8.5.2016
Na podstawie art. 10 § 1 i art. 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23.),

zawiadamiam
o zakończeniu procedury związanej z rozpatrzeniem wniosku z dnia 5 sierpnia 2016 r r., który
został przedłożony przez Inwestora: FDJ Sun-Group Sp. z o.o., z siedzibą w Ownice, ul.
Wolności 1B, 66-436 Słońsk, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą:
„Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1,4 M wraz z niezbędną infrastrukturą
techniczną, na działkach ewidencyjnych nr 137, 140/5,139/5 o łącznej powierzchni 2,8693
ha, w obrębie Górzyca, Gmina Górzyca”.
W związku z powyższym, informuję strony postępowania o możliwości zapoznania
się z materiałem dowodowym prowadzonego postępowania administracyjnego
w wymienionej sprawie, w tym zapoznania się z opinią Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Słubicach, znak pisma: NZ 772-6-20/16 z dnia 06.09.2016 r.
(data wpł. do tut. urzędu 08.09.2016 r.), opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Gorzowie Wielkopolskim znak pisma: WZŚ.4240.29.2016.KS z dnia 26 sierpnia 2016 r.
(data wpł. do tut. urzędu 29.08.2016 r.), oraz postanowieniem Wójta Gminy Górzyca z dnia
21 września 2016 r., znak: GWOŚ.6220.8.4.2016 stwierdzającym brak konieczności
przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.
Uwagi i wnioski w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej można składać w terminie
7 dni od daty otrzymania zawiadomienia w Urzędzie Gminy Górzyca, ul. 1 Maja 1
(pok. nr 16) od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.
Nie skorzystanie z prawa zapoznania się z zebranymi w sprawie materiałami
dowodowymi nie będzie stanowić formalnej przeszkody do wydania decyzji.
Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Górzyca
przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia.
(-)Wójt Gminy Górzyca
Robert Stolarski
Otrzymują:
Strony według wykazu stron znajdującego się w aktach sprawy.

