STAROSTWO POWIATOWE
w OPATOWIE
27-500 OPATÓW
UL. SIENKIEWICZA 17

Znak: B.I.6740.1.34.2021.Wj

INFORMACJA
STAROSTY OPATOWSKIEGO
z dnia 19.11.2021 r.
Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247, z późn. zm.), art. 38 ust. 4 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.) zawiadamia się, że
Starosta Opatowski wydał decyzję NR 1.34.2021.Wj znak: B.I.6740.1.34.2021.Wj z dnia 19.11.2021 r.
dla PCWO ENERGY PV 266 Sp. z o.o., ul. Św. Leonarda 9, 25 – 311 Kielce o pozwoleniu na budowę:
farmy fotowoltaicznej – Ługi B o mocy do 1,0MW, realizowaną w oparciu o indywidualny projekt
budowlany w miejscowości Ługi, gm. Wojciechowice, na części działek o nr ew. 39 i 40/1 położonych
w obrębie ewidencyjnym 0012 Ługi w jednostce ewidencyjnej 260608_2 Wojciechowice.
Przedmiotowa inwestycja swym zakresem obejmuje:
- wykonanie wolnostojącej instalacji fotowoltaicznej wraz z osprzętem towarzyszącym o następujących
parametrach technicznych: ilość paneli fotowoltaicznych 1869 sztuk; ilość rzędów zespołów
(modułów) paneli 40 w rozstawie co 5,00m; wysokość zespołu paneli około 2,9m wraz
z układem kabli nN i złączy kablowych nN oraz montażem inwerterów. Panele zamontowane zostaną
na gotowych stalowych prefabrykowanych słupowo – belkowych elementach wspornikowych
- posadowienie prefabrykowanej stacji kontenerowej wraz z transformatorem nN/SN
- wykonanie utwardzonego terenu w miejscu drogi dojazdowej na terenie działki, placu montażowego
oraz komunikacji wewnętrznej
- montaż ogrodzenia wraz z bramą
Powierzchnia działki przeznaczona pod inwestycję obejmuje około 1,32 ha.
W związku z powyższym informuję o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz
z dokumentacją sprawy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Opatowie, ul. Sienkiewicza 17, pokój 110
w godz. 7.30-15.30.
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