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Działając na podstawie art. 64 ust. l pkt. l i ust. 2 ustawy Z dnia 3 października 2008r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2013r. poz.123s ze zm.) oraz art. 50 ~ l ustawy
z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zm.)
w związku z pismem Wójta Gminy Obrazów z dnia 21.10.2015r. znak: GR.6220.7.2.201s w sprawie
wydania opinii co do obowiązl-u przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia
pod nazwą: ••Budowa C!cI,.-trowniwiatrowej o moey do 600 kW" na działee nr ewid. 249/3 w m.
Żurawica gm. Obrazów realizowanego przez Pana Jacka Bryła Milczany 119; 27.600 Sandomierz,
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach prosi:
~. ~rząd Gminy Obrazów o przedłożenie stanowiska organu dot. zgodności planowanego
przedsięwzięcia z zapisami obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Obrazów zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Obrazów z dnia 13 czerwca 2oo6r. Nr XLVIII/273/06
ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa ŚwiętokrzYskiego z 2oo6r. Nr 200 poz. 2252.
Zgodnie z art. 80 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
decyzja o' środowiskowych uwarunkowaniach może być wydana tylko w przypadl-u zgodności lokalizacji
przedsięwzięcia z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Ponadto proszę o przedłożenie wykazu stron postępowania lub informacji w jaki sposób są one
zawiadamiane o czynnościach organu.
II. Inwestora o W}iaśnienie rozbieżności dotyczących lokalizacji planowanej elektrowni wiatrowej.
Z załącznika graficznego wynika, iż elektrownia może zostać posadowiona poza działką nr ewid. 249/3
obręb Żurawica (na terenach obrębu Malice), natomiast zgodnie z kartą informacyjną przedsięwzięcia
planowana inwestycja znajduje się w całości na terenie w/w działki.

Proszę o nadesłanie dol-umentów, o których mowa powyżej w terminie 14 dni od daty otrzymania
niniejszego pisma. Informuję, że sprawa zostanie rozpatrzona przez tut. Organ w terminie 14 dni od daty
wpływu.

Ponadto proszę Urząd Gminy Obrazów o poinformowanie o powyższym stron stosownie do art.
10 Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zm.). .

Otrzymują,:
(9 Wójt Gminy Obrazów

2. Inwestor: Pan Jacek Bryła
3. ala
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