WÓJT GMINY GÓRZYCA
Górzyca dnia 9 sierpnia 2016 r.

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania

GWOŚ.6220.8.1.2016
Działając na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23)

zawiadamiam,
że na wniosek, który wpłynął dnia 5 sierpnia 2016 r., przedłożony przez Inwestora:
FDJ Sun-Group Sp. z o.o., z siedzibą w Ownice, ul. Wolności 1B, 66-436 Słońsk zostało
wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla 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”.
Strony postępowania mają prawo brać czynny udział w prowadzonym postępowaniu,
w szczególności mogą zapoznać się ze zgromadzonym materiałem dowodowym, a także
składać pisemne i ustne wyjaśnienia dotyczące rozpatrywanej sprawy. Z materiałami można
się zapoznać w siedzibie Urzędzie Gminy Górzyca, ul. 1 Maja 1 (pok. nr 16) od poniedziałku
do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

(-)Wójt Gminy Górzyca
Robert Stolarski

Otrzymują:
1. Strony postępowania.
2. A/a.

WÓJT GMINY GÓRZYCA
Górzyca dnia 9 sierpnia 2016 r.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Jagiellończyka 8
66 - 400 Gorzów Wielkopolski

GWOŚ.6220.8.2.2016
Na podstawie art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania
Administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) w związku z art. 64 ust. 1, pkt. 1 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania
na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) Wójt Gminy Górzyca w załączeniu
przesyła wniosek z dnia 5 sierpnia 2016 r., przedłożony przez Inwestora: FDJ Sun-Group Sp.
z o.o., z siedzibą w Ownice, ul. Wolności 1B, 66-436 Słońsk, wraz kartą informacyjną
przedsięwzięcia, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
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”.
z prośbą o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby o
podanie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
(-)Wójt Gminy Górzyca
Robert Stolarski

Otrzymują:
1. Adresat
2. A/a
Do wiadomości:
FDJ Sun-Group Sp. z o.o., ul. 3-go Lutego 16/1, 66-436 Słońsk
Załączniki:
Kserokopia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz załącznikami
przedłożonymi do wniosku;

WÓJT GMINY GÓRZYCA
Górzyca, dnia 9 sierpnia 2016 r.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
ul. Mickiewicza 6
69-100 Słubice

GWOŚ.6220.8.3.2016
Na podstawie art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania
Administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) w związku z art. 64 ust. 1, pkt. 2 ustawy z
dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z
2016 r., poz. 353 ze zm.) Wójt Gminy Górzyca w załączeniu przesyła wniosek z dnia 5
sierpnia 2016 r., przedłożony przez Inwestora: FDJ Sun-Group Sp. z o.o., z siedzibą w
Ownice, ul. Wolności 1B, 66-436 Słońsk, wraz kartą informacyjną przedsięwzięcia, w
sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 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”.
z prośba o opinię co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby o podanie zakresu raportu o
oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
(-)Wójt Gminy Górzyca
Robert Stolarski

Otrzymują:
1. Adresat
2. A/a
Do wiadomości:
FDJ Sun-Group Sp. z o.o., ul. 3-go Lutego 16/1, 66-436 Słońsk
Załączniki:
Kserokopia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz załącznikami
przedłożonymi do wniosku;

