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Tarnowiec, dnia 18.05.2022 r.

ZAWIADOMIENIE- OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Zgodnie z art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm. - dalej k.p.a.), w związku z art. 72 ust. 6 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 2020 r.,
poz. 283 ze zm. - zwanej dalej ustawą ooś),

zawiadamiam strony postępowania
iż na wniosek pełnomocnika firmy EQE sp. z o.o al. T. Rejenta 20, 35-315 Rzeszów, wydana
została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia
oceny oddziaływania dla przedsięwzięcia pn. „ Budowie elektrowni fotowoltaicznej Łajsce o łącznej
mocy do 2 MW z możliwością podziału na dwa etapy (do 1 MW każdy) składającej się z wolnostojących
paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym połączeniem energetycznym
(opcjonalnie dwoma), stacją transformatorową (opcjonalnie dwoma)
Z treścią w/w decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym stanowiskami organów opiniujących
można zapoznać się po wcześniejszym kontakcie z osobą prowadzącą przedmiotowe postępowanie (tel.
13 42 555 29 lub drogą elektroniczną na adres gbiel@ugtamowiec.pl) lub z sekretariatem Urzędu
Gminy w Tarnowcu od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.
Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Krośnie ul. Bieszczadzka 1, 38-400 Krosno za pośrednictwem Wójta Gminy Tarnowiec w terminie
14 dni od daty jej doręczenia.
Od niniejszej decyzji służy prawo do zrzeczenia się 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.
Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia,
w którym nastąpiło udostępnienie pisma na stronie internetowej.
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