
 

 
Kunów, dnia 12.04.2017 r. 

Znak: OSR.6220.7.2016 

 
O B W I E S Z C Z E N I E  

 
 
Stosownie do art. 74 ust. 3 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udo-
stępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środo-
wiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2016 roku, poz. 353 
ze zm.) oraz art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administra-
cyjnego (tekst. jedn. Dz. U. z 2016 roku, poz. 23) 
 

Burmistrz Miasta i Gminy Kunów  
 

zawiadamia, że na wniosek wspólników Spółki Cywilnej Eko Mega Pani Anny Mazur, Pana 

Jana Kosik, Pana Mirosława Raczyńskiego i Pana Henryka Raczyńskiego z siedzibą                     

w Ostrowcu Św., ul. Podleśna 6 działających przez pełnomocnika Pana Jarosława Miernika 

o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Bu-

dowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 5,0 MW, linii SN wraz z kablami sterowania i tele-

komunikacyjnymi, dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych na 

części działek nr ew. 258/2, 259, 260, 261, 262, 263 - obręb 0015 Rudka, gmina Kunów, po-

wiat ostrowiecki”, wydana została przez Burmistrza Miasta i Gminy Kunów decyzja znak: 

OSR.6220.7.2016 z dnia 12.04.2017 r.  o środowiskowych uwarunkowaniach, stwierdza-

jąca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. 

przedsięwzięcia. 

 Informuję, że w myśl art. 49 Kpa, po upływie 14-dniowego terminu ogłoszenia niniej-
szego obwieszczenia należy uznać, że nastąpiło doręczenie ww. decyzji.  
 Od  powyższej decyzji  stronom przysługuje  prawo  wniesienia  odwołania  do  Sa-
morządowego  Kolegium  Odwoławczego  w  Kielcach,  Al. IX  Wieków  Kielc  3, za  pośred-
nictwem Burmistrza Miasta i Gminy Kunów w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.  
 Z dokumentacją sprawy oraz pełną treścią decyzji strony mogą zapoznać się w Urzę-
dzie Miasta i Gminy w Kunowie, Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Rozwoju Lokal-
nego (ul. Warszawska 45B, I piętro, pok. 101) w godz. 7.30 do 15.00.  
 Jednocześnie na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udo-
stępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środo-
wiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zawiadamiam wszystkich zaintereso-
wanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w tym 
opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach oraz opinią Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowcu Świętokrzyskim, w Urzędzie Miasta i Gmi-
ny w Kunowie, Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Rozwoju Lokalnego (ul. Warszaw-
ska 45B, I piętro, pok. 101) w godz. 7.30 do 15.00.  
 
 
  
 
 
 
 


