Górzyca, dnia 27 czerwca 2019 r.

ZAWIADOMIENIE
o zakończeniu postępowania
GWOŚ.6220.3.2019.7
Na podstawie art. 10 § 1 i art. 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018, poz. 2096 ze zm.)

zawiadamiam
o zakończeniu procedury związanej z rozpatrzeniem wniosku z dnia 24 maja 2019 r., który
został przedłożony przez Inwestora Elektrownia PV 34 Sp. z o. o. w imieniu którego
wystąpiła na mocy pełnomocnictwa Pani Iza Michałek w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą:

" Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzysząca na działce nr ew. 2/20
(obręb 0008) w miejscowości Radówek, 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: NS.NZ.4540.20.2019 z dnia 10 czerwca
2019 roku (14.06.2019 r. – data wpływu do tut. urzędu), opinią Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim znak pisma: WZŚ.4220.300.2019.DB
z dnia 13 czerwca 2019 r. (data wpł. do tut. urzędu 13.06.2019 r.), opinią Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak pisma PO.ZZŚ.1.435.185.2019.EM z dnia 21
czerwca 2019 r. (25.06.2019 r. –data wpływu do tut. urzędu ) oraz postanowieniem Wójta
Gminy Górzyca z dnia 27 czerwca 2019 r., znak: GWOŚ.6220.3.2019.6 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.

