
WÓJT 
GMINY SMYKÓW 

woj. świętokrzyskie 
26-212 SMYKÓW 

OS.R6220.08.2016.EW 

Smyków, dnia 15.04.2016r. 

OBWIESZCZENIE — ZAWIADOMIENIE 

Dotyczy: prowadzonego na wniosek z dnia 07.03.2016r. data wpływu 10.03.2016r.) uzupełnionego 
w dniu 29.03.2016r. postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
dla przedsięwzięcia pn. budowie elektrowni wiatrowej o mocy znamionowej do 850 kW, całkowite] 
wysokości do 104 m, średnicy śmigła do 54 m, stacji transformatorowej kontenerowej wraz 
z urządzeniami towarzyszącymi na działce nr ewid. 919/1, 918/2, 919/7, 918/3, 919/8, 919/6, 919/5 
w miejscowości Królewiec, gm. Smyków, pow. konecki, woj. świętokrzyskie. 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. 
z 2013 r. poz. 267, z późn. zm. — cyt. dalej „k.p.a") w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 
października n2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013r. poz. 1235 z późn. 
zm.) zawiadamia się  strony: 

W dniu 8 kwietnia 2016r. do tut. organu wpłynął  sprzeciw mieszkańców wsi Salata, Zastawie, 
Królewiec Poprzeczny i Królewiec odnośnie planowanego do realizacji w/w przedsięwzięcia. 
W dniu 18 kwietnia 2016r. Wójt Gminy Smyków przesłał  kserokopię  otrzymanego sprzeciwu 
do Inwestora P.H.U. POL — PETRO Stacja Paliw Waldemar Socha, Królewiec 66, 26 —212 
Smyków oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony środowiska w Kielcach i Państwowego 
Powiatowego Inspektora w Końskich. 

Informuję  o przysługującym stronom prawie zapoznania się  z aktami sprawy oraz możliwości składania 
uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego 
zawiadomienia. 
Z aktami sprawy można zapoznać  się  w Urzędzie Gminy w Smykowie, pokój Nr 13 od poniedziałku do 
piątku w godzinach 7.30— 15. 30. 

7.aqtrzetenia oraz uwagi składać  można ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy w Smykowie 
w wyżej wskazanych godzinach lub też  pisemnie kierując korespondencję  na adres: Urząd Gminy 
w Smykowie, Smyków 91, 26 — 212 Smyków. 

Zgodnie z art. 28 k.p.a,, stroną  postepowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku 
dotyczy postepowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny i obowiązek". 

Zgodnie z art. 49 k.p.a „ strony mogą  być  zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organu 
administracji publicznej przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości 
sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach 
zawiadomienie uznaje się  za dokonane po upływie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia. 

Obwieszczenie zamieszczono: 
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Smyków www.bip.smykow.pl  — zakładka 
obwieszczenia; 
na tablicy ogłoszeń  Urzędu Gminy w Smykowie, V-‚,C 
na tablicach ogłoszeń  Sołectw Sałata i Królewiec 	 IVt A 
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