WÓJT GMINY GÓRZYCA

Górzyca, dnia 11 grudnia 2020 r.

OBWIESZCZENIE
o zakończeniu postępowania administracyjnego
GWOŚ.6220.14.20.2020
Na podstawie art. 10 § 1 i art. 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.),
zawiadamiam
o zakończeniu procedury związanej z rozpatrzeniem wniosku z dnia 16.10.2020r.,
przedłożony przez „BB DEVELOPMENT” Spółka z ograniczona odpowiedzialnością, ul.
Sikorskiego 16, 66-470 Kostrzyn nad Odrą, zmiany wydanej decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach Znak decyzji: GWOŚ.6220.8.7.2013 z dnia 04.09.2013r. dla przedsięwzięcia
polegającego na: „Budowa farmy fotowoltaicznej – zespołu paneli fotowoltaicznych służących

do wytwarzania energii odnawialnej o mocy do 4 MW na działce nr 573/3 w obrębie
Górzyca, gmina Górzyca”.
Na wniosek strony zmianie ulega nazwa przedsięwzięcia na:
„Budowa instalacji fotowoltaicznych o mocy do 4MW Wraz z niezbędna infrastrukturą
towarzyszącą oraz stacjami transformatorowymi z możliwością podziału na mniejsze na
nieruchomości składającej się z działki ewid. nr 573/3 obręb Górzyca, gmina Górzyca"
Wykonując dyspozycję art. 10 § 1 k.p.a. informuję, że stronom przysługuję prawo
wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych
żądań w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia. W związku z
powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 k.p.a. informuję, że z materiałami dotyczącymi powyższej
sprawy można zapoznać się w siedzibie 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.
Niniejsze zawiadomienie zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu
Gminy w Górzycy oraz na BIP Urzędu Gminy w Górzycy.
Zgodnie z art. 49 k.p.a., zawiadomienie uznaję się za doręczone po upływie 14 dni.
(-) Wójt Gminy Górzyca
Robert Stolarski

