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OBWIF.SZCZENIE

Stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 pńdziemika 2008 r. o udostępnianiu informacji

o środowisku i jego ochronie, udziaIę społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach

oddziaływania na środowisko (Dz. lJ. z 2022 r. poz.l029 tj) - zwanej dalej ustawą ooŚ

oraz art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

(Dz. U. z2022t.,poz.2000 tj.),

Burmistrz Kolbuszowej zawiadamia Strony postępowania

że w dniu 20 stycznia 2023 r. zostało wydane postanowienie, znak: oŚicw.622o.2.1,8.2022

o konieczności przeprow adzeniaoceny oddziaĘwania na środowisko przedsięwzięcia pn. ,,Budowa farmY

fotowoltaicznej o mocy do 1 MW oraz magazynów energii o mocy do 0,2 GW wraz z infrastrukturą

tow arzyszącą,,Kolbuszowa M 1 "
Informacje o przedmiotowym postanowieniu są dostępne pod nr X/3l2023 w Publicznie

dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego oChronie,

prowadzonym ptzez Bvrmistrza Kolbuszowej, który znajduje się na stronie internetowej Biuletynu

Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej: www.bip.kolbuszowa.pl - zal<ładka Ochrona

srodowiska
Z treścią ww. postanowienia Strony postępowania mogą zapoznaó się w referacie OchronY

Środowiska i Gospodarki Wodnej Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Piłsudskiego 6-10,

36_100 Kolbuszową w ciągu 2I dniod dnia podania niniejszej informacji do publicznej wiadomoŚci.

Liczba stron w niniejszym postępowaniuptzebacza 10, stąd zgodnie z art.74 ust. 3 ustawY ooŚ,

stozuje się przepis arl. 49 ustawy k.p.a. - niniejsze Obwieszczęnie zostĄepodane stronom do wiadomoŚci

poprzez zamieszczęnie na stronie intemetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego

w Kolbuszowej: www.bip.kolbuszowa.pl oraz Ia tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego

w Kolbuszowej, ul. Piłsudskiego 6-10, 36-100 Kolbuszowa,
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Otrzvmuia:

1. NRG PLUS Sp. z o.o., ul. Gtutrwaldzka 229,85-451 Bydgoszcz

2. Str.orry postępowania w ttybie alt. 49 ustawy k,p.a. w związku Z alt. 74 ust, 3 ustawy ooś

3. ala

stlonie internetowej BlP urżędu: http|//WWW,bip,kolbuszowa,pl w żakladce RoDo oraz w siedźibie Administratora


