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z dnia 23 paŻdziernika 2020 ľ'

w spľarvic przck:rzania pctycji rvcĺllug wlaściwĺlści

Na podstarvie art. l2 pkt l l trstalvy z dlria 5 czcľrvca l998 ľ. o santoľząclzie polviatowylll (Dz' |J.
t'2010 ľ. poz.9Ż0)i aľt.6 tlst. l ustalvy zĺlllia ll Ii1lca 20l4 ľ. o pctycjach (Dz. U' z7Ol8l'. poz.870) uclrrvala
się co tlastęptlje :

$ r.

Postanawia się pľzekazać pctycję ''pľzeciwko budolvie ťarmy ŕbtolvoltaicznej w nriejscowości Pożogi,
gm. Gnojno'' Wójtorvi Gnliny Cnojno celcm jej ľozpatľzcnia zgoĺlnic z wľaściwością.

$2.
LJ zasatlll icn ię stanorviska stanorvi zĺrlącznik do n in iejszej uch rvaý.

$3.
Wykonanie uchwaý powieľza się Przelvoclniczącemu Raĺly Powiatu lv Busku - Zdroju, który zawiadomi

o tľeści uchwaý podmiot wnoszący petycję'

Uchwala lvchodzi w Życie z dniem podjęcia.

$4.
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l{atly l'orv'iittLt rv [] ttsktt_/-tlľĺl.i tr

z clrlia 23 paź'ĺlzieľnika 2020 ľ'

Uz:rsirĺlnienic

W clrritr 25 wľz'cśrlia 2(')20 r' clo l{acly Pow.iattt lv Busktl - Zclľĺl.jtr rvp11'rlęIa ''Pctyc-iit 1lľzccirvko btrdorvic

ĺitt.tlly lilttlwtlltaicz.llcj w lllicjscorvĺlści Ptlĺ.,lgi. ĺ.lrtr. ()trojrlĺl''. Zgrltltlic zc StitttItclll ĺ)tllviĺttt [}Ltskicgĺl 1lcl1e iĺr

z.tlsLrrla pt'z-cliazattir dt', l(orlris.j i Skaľg, \!'llitl,,k,irv i Pctyeji'

Kolllis.ia Skaľg, Wniosków i I'etycji ustalila' uU lla'\tęPtÚę:

l. tvlloszący, pct1,c.ję rtic gtlclzą się ĺlĺt rvyllrtĺlĺlvr'ĺlllie tar'rlly lla clziałce ttľ 25 rv nlie.iscĺxvtlści l'tlŻtlui' zc

w.z.glęcltr ,,u 
',ur,irr"i'ic'pi:z.cpisŇ 

tlstawy o plĺllorvatlitt i z-agosptlclĺrľovl'ĺtnitl pľZeStľ7entlyln'

2' lvtltlsząc;, pct1.cję obalviĺlją się tleqall,vt,ll),clt sktltkťlrv oĺlcĺzialylvaĺlia [aľIny lĺltorvoltaicznc-i Ila ich

zclľtlrv ic Oľa/. ZcsZl)ccctl ic kľajobľaz.u.

Kĺlrllis.ja Skar.g' Wnioskĺirv i tretyc.ii ttstitlilit, ż.c w tLrtc'jszyItl Staľostlviu rlic tocz-1' się 1ltlstę1lĺl''l'arlic

\\.sl)ril\Vic rrycĹrrlił požrr,llctlia lla bttclĺllvę lirrrll1'fĺllĺlrr'ĺlltaiczrlcj na teľctlie Illic.iscĺlrvości Pożogi'

7.lożetlie rvtliosku o rvydallic pclz.rr,ĺllutlia lla tltlclĺlrvę tirľrlly Íbtorvoltaicznc.i oborviązktlwtl llttlsi

popľzeĺlzić wyclanic pľzez Wťita Grniny (iIltljlltl decyz.|i o waľunkach zabuclcllvy lub dccyzji ĺl ttstalelritt

lokatizac.ii inwcstyc.ii ccltl publicz.llcgo, ĺ1a podštarvic pľzepisólv ttstawy o zagospotlaľorvalliu pľZcStľ7-enIlytll'

Oľgatlcnl, któľy pľzcsąclza o lokalizacji planowanc.| inivcsiyc.ii lv ĺlanc.i gminic itta konkľetnylll teľenic jest

rł,ójt' btrľlll istľz ltt[r pľezyĺlellt nl iasta'

W zlviązktl Z tyn]' że lv Staľostrvie Powiłltowynl rv Bttsktt - Zclľoju tlie tocz'y się postęporvitnic

o wyclanie pozwolenia na btlclowę firľnly fotowoltaiczicj.na ĺlziatce nľ 25 w miejscorvości Pożogi' a cltl

wydania clecyzji o rvaľulrkach zabuclorvy tipľaruniony.;est wo.;t (buľmistrz, pľe-zyc1ent) gminy na teľctrie' któľej

pli']uruu,,u jcst inwcstyc.ia niezbęctrle jcst pizekazanic pct1'cji Wó.jto"vi Gminy Gnojno'

Otrolviązekpľzekazaniapetyc.|iwynika zart,6ustavvyzclIlia ll lipca20l4ľ'opetycjach,którystanorvi'

Żc aĺlľesat 1retycji, któľy jest rriewlaściwy t1o je.i ľozpatrzcIlla, przesyła ją niezlvłooznie, nie później jednak niz

w teľnlillie 30 ctrii o,r Jíiä.ie.i zlożenia, ĺo pná'i'iottr lvłaścirvego do rozpatľzenia petyc.ii, zawiaclanlitrjąc o tytll

rorvllclczcślt ic poclrĺ i ot'ilnoszący pctycję'

Biĺlrąc ptltl urvagę ustaleIria Kornisji Skaľg. Wrlioskĺirv i Pety'c.ii tlľttz' oborviązLljącc l'tľcgulĺlrvallia pľarv'tlc

pĺlĺlięĺ:ic llillicjszc.j rtchlvalr' jest zasaclne
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