WÓJT GMINY GÓRZYCA

Górzyca, dnia 17 maja 2018 r.

DECYZJA
Wójta Gminy Górzyca

GWOŚ.6220.4.2.2018
Na podstawie art. 72a ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm., zwanej dalej ustawą o
ooś) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.),
- na wniosek FAM SOLAR PV Sp. z o.o., ul. Dzielna 16, 97-425 Zelówek reprezentowaną przez
Panią Annę Mielczarek
- za zgodą Rafała Smolińskiego, ul. Jana Kozietulskiego 9, 05-120 Legionowo

Wójt Gminy Górzyca
1. Przenosi na FAM SOLAR PV Sp. z o.o., ul. Dzielna 16, 97-425 Zelówek decyzje Wójta
Gminy Górzyca o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 26 września 2017 r., znak:
GWOŚ.6220.4.7.2017 dla inwestycji p.n.” „Budowa Elektrowni Słonecznej Żabice
Zachód wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 5/80 (obręb 0002) w
miejscowości Żabice, gmina Górzyca” wydaną na wniosek Rafała Smolińskiego, ul. Jana
Kozietulskiego 9, 05-120 Legionowo.
2.

Z dniem, w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna, na FAM SOLAR PV Sp. z o.o.,
ul. Dzielna 16, 97-425 Zelówek przechodzą wszystkie prawa i obowiązki wynikające z
decyzji opisanej w pkt 1.

Uzasadnienie
Na wniosek Rafała Smolińskiego, ul. Jana Kozietulskiego 9, 05-120 Legionowo, Wójt
Gminy Górzyca w dnia 26 września 2017 r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach
znak GWOŚ.6220.4.7.2017 dla inwestycji p.n. „Budowa Elektrowni Słonecznej Żabice Zachód
wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 5/80 (obręb 0002) w miejscowości Żabice,
gmina Górzyca”. W dniu 18 kwietnia 2018 r. FAM SOLAR PV Sp. z o.o., ul. Dzielna 16, 97-425

Zelówek reprezentowany przez Panią Annę Mielczarek złożył wniosek o przeniesienie w/w
decyzji. Do wniosku załączono pisemne oświadczenie FAM SOLAR PV Sp. z o.o., ul. Dzielna 16,
97-425 Zelówek o przyjęciu wszystkich warunków wynikających z decyzji oraz zgodę Rafała
Smolińskiego, ul. Jana Kozietulskiego 9, 05-120 Legionowo, na przeniesienie decyzji.
Zgodnie z art. 72a ust. 1 ustawy ooś, organ właściwy do wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach jest obowiązany, za zgodą strony, na rzecz której decyzja
została wydana, do przeniesienia tej decyzji na rzecz innego podmiotu, jeżeli przyjmuje on
warunki zawarte w tej decyzji. Stronami w postępowaniu o przeniesienie decyzji są jedynie
podmioty, między którymi ma być dokonane jej przeniesienie.
Strony postępowania, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), zawiadomieniem z dnia 26
kwietnia 2018 r., znak: GWOŚ.6220.4.1.2018, zostały poinformowane o możliwości
wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów w przedmiotowej sprawie w terminie
7 dni od daty otrzymania zawiadomienia. Strony postępowania nie skorzystały z deklaracji
zawartej w art. 10 k.p.a.
Wobec powyższych należało orzec jak w sentencji decyzji.
Pobrano opłatę skarbową w wysokości 105 zł za przeniesienie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia na rzecz innej osoby, zgodnie z ustawą z
dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz.1827 ze zm.).

Pouczenie
Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w
Gorzowie Wlkp., za pośrednictwem Wójta Gminy Górzyca, w terminie 14 dni od daty jej
doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do
wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem
doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia
odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
(-) Wójt Gminy Górzyca
Robert Stolarski

Otrzymują:

1.
2.
3.

FAM SOLAR PV Sp. z o.o., ul. Dzielna 16, 97-425 Zelówek.
Rafał Smoliński, ul. Jana Kozietulskiego 9, 05-120 Legionowo.
A.a.

