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OBWIESZCZENIE 

Wójta Gminy Smyków z dnia 23.09.2015 r. 

Na podstawie art.10§1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks 
Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 211 ze zm.), art. 74 ust.3 ustawy 
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 200 ze zm.), zawiadamiam wszystkie strony toczącego się 
postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 
przedsięwzięcia polegającego na „ Budowa elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą w miejscowości Przylogi" , że; 

1. Pismem z dnia 20 lipca 2015r. , Wójt Gminy Smyków zwrócił się do Inwestora 
o uzupełnienie ujednoliconego raportu ocen oddziaływania na Środowisko w zakresie 
jednoznacznego określenia, który z przedstawionych wariantów proponowanych stanowi ten 
przewidziany do realizacji oraz mapę ewidencyjną z zaznaczonym obszarem oddziaływania. 

1. W dniu 4 sierpnia 2015r. wpłynęły 4 wnioski właścicieli nieruchomości położonych 
w miejscowości Przyłogi o wydanie odmownej decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych 
dla przedsięwzięcia pn. „ Budowa elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą w miejscowości Przylogi". Wnioski zostały przesłane do Inwestora oraz do 
wiadomości Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Kielcach i Państwowego 
Powiatowego Inspektoratu w Końskich. 

2. Pismem z dnia 20 sierpnia 2015r. Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitamy 
w Końskich poinformował, że uzgodnienie raportu może nastąpić z chwilą uzupełnienia przez 
Inwestora przedłożonej dokumentacji w zakresie: jednoznacznego określenia, który 
z przedstawionych wariantów proponowanych stanowi ten przewidziany do realizacji oraz 
mapy ewidencyjnej z zaznaczonym obszarem oddziaływania. 

3. Pismem z dnia 27 sierpnia 2015r. Regionalny Dyrektor ochrony Środowiska w Kielcach 
zwrócił się do Wójta Gminy Smyków o uzupełnienie dokumentacji oraz Inwestora 
o uzupełnienie raportu ooś. 

4. 31 sierpnia 2015r. Inwestor przesłał mapę z zaznaczonym obszarem oddziaływania 
przedmiotowego przedsięwzięcia. 

5. Pismem z dnia 08.09.2015r., Wójt Gminy Smyków poprosił Inwestora o przesłanie 3 egz. 
map na podkładzie np. map ewidencyjnych wariantu proponowanego do realizacji 
umożliwiającego weryfikację numerów i granic działek objętych w obszarze oddziaływania 
w/w przedsięwzięcia. 



6. W dniu 26 września Wójt Gminy Smyków zwrócił się do Inwestora o zmianę 
proponowanego wariantu na wariant uwzględniający przeznaczenie terenu w studium 
uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Smyków oraz współczynnik 
szorstkości terenu 0,0. 

Postępowanie administracyjne o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest 
prowadzone z udziałem społeczeństwa. Organem administracji właściwym do wydania 
decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Smyków. 

W związku z powyższym na każdym etapie postępowania strony mają prawo do zapoznania 
się ze zgromadzoną dokumentacją oraz wnoszenia uwag i wniosków, co do zebranego 
materiału dowodowego. 

Wniesienie uwag i wniosków, co do zebranego materiału dowodowego w siedzibie Urzędu 
Gminy Smyków, pokój nr 13, w dni powszednie w godzinach urzędowania, w formie 
pisemnej, ustnej do protokołu, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez 
konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa 
w ustawie z dnia 18 września 2001r o podpisie elektronicznym ( Dz. U. z. 2013r, poz. 262) 
na adres e-mail gmina@smykow.pl  w terminie 7 dni od daty doręczenia. 

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

Zgłoszone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Smyków przed 
podjęciem decyzji. 

Niniejsze obwieszczenie zostanie podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na 
stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.smykow.pl  w zakładce > Obwieszczenia 
oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Smyków, przekazane sołtysom 
Sołectw Przyłogi, Trawniki, Królewiec i Adamów z prośbą o ogłoszenie w sposób 
zwyczaj owo przyjęty. 

Otrzymują z prośbą o ogłoszenie w sposób zwyczajowo przyjęty: 

1. Sołtysi w/w miejscowości na terenie Gminy Smyków - 7 egz., 
2. Po upływie 21 dni z adnotacją o dacie wywieszenia i zdjęcia niniejszego obwieszczenia 

należy 1 egz, zwrócić do Urzędu Gminy Smyków. 
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Do wiadomości: 

1. Energia Horyzonty Sp. z o.o. 
2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach 
3. Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Końskich 
4. Urząd Gminy w Stąporkowie 
5. Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich 
6. Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach 
7. Lasy Państwowe Nadleśnictwo Stąporków 
8. Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie 
9. Stowarzyszenie Psychoedukacyjno — Przyrodnicze M.O.S.T 
10. Stowarzyszenie,, Wspólnota Smykowska" 
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