
URZĄD GMINY 
w Smykowie 

26-212 Smyków, pow. konecki 
woj. świętokrzyskie 

tel./fax 0-41 373-91-84 (11) 
Smyków, dnia 21.12.2015r. 

OS.R6220.83.E0.2014 

OBWIESZCZENIE 

Dotyczy postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „ Budowa 
elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą  towarzyszącą  w miejscowości Przylogi, gm. 
Smyków" 
Na podstawie art. 36 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 211 ze zm.), ze zm.), zwanej dalej Kpa w związku 
z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (Dz. U. z 2015 r. poz. 200 ze zm e zm.), zwanej dalej ustawą  ooś  zawiadamiam 
strony postępowania o przedłużeniu terminu wydania decyzji w przedmiotowej sprawie. 
Z uwagi na skomplikowany charakter sprawy oraz niezakończone postępowanie uzgadniające 
przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Kielcach wyznaczam nowy termin 
rozpatrzenia przedmiotowej sprawy do dnia 31 stycznia 2016 r. 

Powyższa zwłoka jest niezależna od organu. 

Z dokumentacją  sprawy strony postępowania mogą  zapoznać  się  w siedzibie Urzędu Gminy 
Smyków, Smyków 91, 26 — 212 Smyków (pok. Nr 13), w godzinach pracy urzędu tj. od 

poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 

Zgodnie z art. 35 § 5 Kpa do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza 
się  terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, 
okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień  spowodowanych z winy strony albo 
z przyczyn niezależnych od organu: 

Obwieszczenie zamieszczono:  
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Smyków (www.bip.smykow.pl, 
zakładka: obwieszczenia, 
na tablicy ogłoszeń  Urzędu Gminy Smyków oraz na tablicy ogłoszeń  Sołectw Przyłogi, 

Trawniki, Adamów i Królewiec 

Zgodnie z art. 49 Kpa obwieszczenie uznaje się  za doręczone po upływie 14 dni od dnia 
publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia. 

Otrzymują: 

I. Energia Horyzonty Sp. z o.o., 
Al. 3 Maja 5/46 
00 — 401 Warszawa 

2. Pozostałe strony postępowania zgodnie z art. 49 Kpa w związku z art. 74 ust. 3 ustawy 
ooś  poprzez obwieszczenie 



Do wiadomości: 

Regionalny Dyrektor ochrony Środowiska w Kielcach 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Końskich 
Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń  Wodnych w Kielcach 
Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział  Terenowy w Rzeszowie 
Stowarzyszenie Psychoedulcacyjno — Przyrodnicze M.O.S.T 
Stowarzyszenie,, Wspólnota Smykowska" 
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