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OBWIESZCZENIE 

o wszczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa 

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

administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) w związku z art. 29, art. 33 ust. 1, art. 

34 oraz art. 79 ust. 1 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 2017r., poz. 1405 z późn. zm.), Wójt Gminy Dynów 

podaje do publicznej wiadomości informację o ponownym rozpoczęciu procedury udziału 

społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, pn. ,,Budowa farmy fotowoltaicznej dla 

miejscowości Łubno, Gmina Dynów”, na terenie działki nr ewid.2017/54, w miejscowości 

Łubno, gmina Dynów,,  

Postępowanie w niniejszej sprawie zostało wszczęte w dniu 15.09.2017 r. na wniosek PCTI 

Sp. z o.o. ul. Al. Jerozolimskie 47/2, 00-697 Warszawa reprezentowanej przez pełnomocnika 

Pana Dariusza Zawierucha. 

Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko złożono w dniu 23.01.2018 r. 

Uzupełnienia Raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko zostały złożone w dniu 

26.03.2018r., oraz 28.05.2018r., 

            Zgodnie z art. 79 ust. 1 Uooś, postępowanie niniejsze prowadzone jest z udziałem 

społeczeństwa. 

            Wójt Gminy Dynów jest organem właściwym do wydania decyzji oraz do 

rozpatrzenia uwag i wniosków. Decyzja zostanie wydana po uzgodnieniu z Państwowym 

Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Rzeszowie oraz z Regionalnym Dyrektorem 

Ochrony Środowiska w Rzeszowie. 

            Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania 

się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w terminie 30 dni od daty ogłoszenia 

niniejszego zawiadomienia, tj. od dnia 28.06.2018 r. do dnia 27.07.2018 r. 

            Zgodnie z art. 34 w/w ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone  w formie 

pisemnej lub ustnie do protokołu (w siedzibie Urzędu Gminy w Dynowie, pok. 23,  

w godzinach urzędowania) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez 

konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. 

Uwagi i wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia, 

zgodnie z art. 35 Uooś. 

            Niniejsze zawiadomienie zostaje zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji 

Publicznej Urzędu Gminy Dynów, oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu 

i w miejscu planowanej inwestycji. 

                                                                                          

                                                                                              Wójt Gminy Dynów 

                                                                                                 Krystyna Sówka 
  Otrzymują: 

 

1. Wnioskodawca, 

2. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Dynów, (II piętro– korytarz), 

3. Tablica ogłoszeń w miejscu planowanego przedsięwzięcia, 

4. A/a. 


