
RIIKPiF.6220.1.2019/2020                                                                Dynów, dnia 26.03.2020r. 

 

OBWIESZCZENIE 

Wójt Gminy Dynów, działając na podstawie art.33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 

ustawy z 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. 2020 r. poz. 283 ze zm.) oraz  zgodnie z art. 138 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 

Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256) zawiadamia, że dnia 

06.03.2020r. wpłynęła decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego znak: 

SKO.4170.175.2020 w Rzeszowie uchylająca decyzję Wójta Gminy Dynów znak 

RIIKPiF.6220.1.2019 z dnia 19.11.2019r., postanowienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony 

Środowiska w Rzeszowie znak: WOOŚ.4221.17.4.2019.JK.14 z dnia 23.10.2019r.,  

i przekazująca sprawę organowi pierwszej instancji do ponownego rozpatrzenia w związku  

z czym Wójt Gminy Dynów przeprowadza ponownie postępowanie administracyjne 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.  

Organem administracyjnym właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt 

Gminy Dynów, zaś organem biorącym udział w ocenie oddziaływania na środowisko, 

właściwym do wydania opinii i dokonania uzgodnienia jest Regionalny Dyrektor Ochrony 

Środowiska w Rzeszowie.  

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się 

z dokumentacja sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektrycznej i ustnej 

w terminie od 26.03.2020r. do 27.04.2020r. w Urzędzie Gminy Dynów w pok. nr 23 w godz. 

700-1500. 

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Dynów  przed wydaniem 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Inwestor przedsięwzięcia: PCWO ENERGY PROJEKT SP. ZO.O, ul. Św. Leonarda 7, 25-311 

Kielce;  

Wójt Gminy Dynów 

(-) 

Wojciech Piech 

  

  Otrzymują: 

 

1. Wnioskodawca, 

2. Strony postępowania wg rozdzielnika przez obwieszczenie zgodnie z art. 49 k.p.a., 

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

4. Tablica ogłoszeń w miejscu planowanego przedsięwzięcia, 

5. A/a. 


