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ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE 
Wójta Gminy Nieborów 

o wydaniu postanowienia 
w sprawie zawieszenia postępowania 

do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.), w związku z art. 63 ust. 5 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 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) zwanej w skrócie ustawą ooś 

zawiadamiam 

strony postępowania, że na podstawie art. 69 ust. 4 ustawy ooś w dniu 18.06.2015 r. zostało 

wydane postanowienie w sprawie zawieszenia z urzędu postępowania dotyczącego wydania 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 

elektrowni słonecznej (fotowoltaicznej) o mocy do 1 MW, linii SN wraz z kablami sterowania 

telekomunikacyjnymi, stacji transformatorowej NN/SN, dróg wewnętrznych 

oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych na działkach nr ewid . 239/2, 239/4, 241/5 

i 242 w miejscowości Wola Szydłowiecka, gm. Bolimów, do czasu przedłożenia 

przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia 

na środowisko . 

Zgodnie z art. 69 ust. 5 wie ustawy na postanowienie nie przysługuje zażalenie . 

Z treścią postanowienia i aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Nieborów, 

Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Aleja Legionów Polskich 26, pokój nr 207, 

w godzinach pracy urzędu tj . od 7°0 do 15°0
. 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane 

po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia . 

Otrzymują: 
1. Sołtys wsi Wola Szydłowiecka -tablica ogłoszeń 
2 . Sołtys wsi Nowa Wieś - tablica ogłoszeń 
3. Urząd Gminy Bolimów - tablica ogłoszeń + BIP 
4. Urząd Gminy Nieborów - tablica ogłoszeń 
5. Urząd Gminy w Wiskitkach - tablica ogłoszeń 
6. www.bip.nieborow.pl 
7. a/a 


