
                                                                                                                                       Gnojno, dnia 10.02.2022r. 

 

 

Znak: ROS.II.6220.5.2021 

 

                                              

                                                                      O B W I E S Z C Z E N I E 

 
WÓJTA GMINY GNOJNO 
z dnia  10 lutego 2022r. 

 

         

             Zgodnie z art. 38, art.74 ust.3 oraz art. 85 ust.3  ustawy z dnia 03 października 2008r. o 

udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 

oraz o ocenach oddziaływania  na środowisko ( t.j. Dz. U.  z 2020 r.,poz.283 z póź.zm.) oraz art.49 

ustawy z dnia  14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 

z póź.zm.)  

                                              

Wójt Gminy Gnojno 
 
zawiadamia, że na wniosek  PCWO Energy Projekt sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa w 

dniu 10.02.2022r. wydał decyzję znak: ROS.II.6220.5.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach  

zgody na realizację  przedsięwzięcia  pn.  ,,Budowa Farmy Fotowoltaicznej zlokalizowanej  na części 

działek nr  ewid.  113/1, 114, 115/2, 117  obręb Zofiówka, gm. Gnojno, powiat buski, 

województwo świętokrzyskie. 
             

            Zgodnie  z art. 49 Kpa, zawiadomienie stron postępowania  o wydanej decyzji następuje  w 

formie publicznego obwieszczenia. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia 

w którym nastąpiło publiczne obwieszczenia. Wskazuje się dzień 11.02.2022r. jako dzień, w którym 

nastąpiło publiczne obwieszczenie.  

 

              Od niniejszej decyzji  stronom przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Wójta Gminy Gnojno w terminie 14 dni  od 

daty jej doręczenia.                                      
 

 Strony postępowania  mogą zapoznać się  z treścią w/w  decyzji  oraz dokumentacją  sprawy  w 

siedzibie Urzędu Gminy w Gnojnie, Gnojno 145, 28-114 Gnojno, pokój nr 9 od poniedziałku do piątku 

w godzinach pracy urzędu, w terminie 14 dni od daty podania do wiadomości.  

              Stronami w niniejszej sprawie są  właściciele i współwłaściciele działek w obszarze 

oddziaływania inwestycji lub osoby legitymujące się  inną formą władania (np. użytkownik wieczysty). 

              Ponadto stronami w sprawie mogą być  właściciele i współwłaściciele działek w obszarze 

oddziaływania inwestycji lub osoby legitymujące się inną formą władania  w obszarze oddziaływania 

przedsięwzięcia. 

             

            Niniejsze obwieszczenie zostaje umieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Gnojno 

www.bip.gminy.com.pl/gnojno/ w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie 

Urzędu Gminy oraz tablicy ogłoszeń sołectwa Zofiówka .   

 

   

 

 



Obwieszczenie zostało wywieszone  w/na …………………………………………………………………………………….. 

w terminie od …………………………………………………..  do …………………………………………………………………….. 

 

 

 

Otrzymują: 

 

1. PCWO Energy Projekt  sp. z o. o. ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa w 

2. Pozostałe strony poprzez obwieszczenie  wywieszone na tablicach ogłoszeń: 

- UG Gnojno 

- Sołectwo Zofiówka 

- w Biuletynie Informacji Publicznej  Urzędu Gminy w Gnojnie 

 

 

 

 

 

 

 

11.02.2022 r. 25.02.2022 r. 

 tablicy ogłoszeń UG Gnojno, sołectwa Zofiówka 


