
STAROSTA KŁODZKI 
ul. Okrzei 1 • 

57-300 KŁODZKO 
Kłodzko, 28 czerwca 2021 r. 

ZPAIB.6740.12.76.2021 .AB8 

INFORMACJA STAROSTY KŁODZKIEGO 
O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO 

OCHRONIE 

Na podstawie art. 21, art. 22 oraz art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. 
0 udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2021.247 t.j. z dnia 2021.02.05 z 
poźn. zmian.) informuję, że w dniu 28.06.2021 r. została zamieszczona informacja o złożonym 
wniosku w sprawie: 
zmiany decyzji 35/XH/B/2016 Starosty Kłodzkiego z dnia 13.04.2016 r. oraz zatwierdzenia 
projektu zamiennego budowy farmy fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą 
techniczną na dz. nr 204/1,204/2 w Długopolu Dolnym w zakresie zmiany zagospodarowania 
terenu, rozmieszczenia paneli, przebiegu instalacji elektrycznych, zmiany konstrukcji, mocy 
1 liczby paneli fotowoltanicznych. 

Wvdtoli zennego 
I 

Sporządził: B.Luniak 



STAROSTA KŁODZKI 
j, ul. Okrzei 1 
57-300 KŁODZKO 

LP. Karta informacyjna 

1 Numer karty/rok 

7 /2021 

2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji 

3 Temat dokumentu Ochrona powietrza, ochrona wód, 
ochrona powierzchni ziemi, ochrona 
przed hałasem 

4 Nazwa dokumentu Wniosek o zmianę decyzji 
pozwolenia na budowę 

5 Zakres przedmiotowy dokumentu- opis dokumentu Zmiana decyzji 35/XII/B/2016 
Starosty Kłodzkiego z dnia 
13.04.2016 r. oraz zatwierdzenie 
projektu zamiennego budowy farmy 
fotowoltaicznej wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną 

6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem 

administracyjnym kraju 

dz. nr 204/1, 204/2, obręb Długopole 
Dolne, jedn. ewid. Bystrzyca Kłodzka 
- obszar wiejski. 

7 Znak sprawy ZPAiB.6740.12.76.2021.AB8 

8 Dokument wytworzył Starszy inspektor ds. pozwoleń na 
budowę 

9 Data dokumentu 24.05.2021 r. 

10 Dokument zatwierdził Dyrektor Wydziału Budownictwa 

II Data zatwierdzenia dokumentu -

12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Kłodzku 
57-300 Kłodzko ul. Okrzei 1 
+48 74 8657578 
powiat(3)powiat.klodzko .Dl  

13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu Nie dotyczy 

14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie nie 

15 Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy 

16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 

17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępnienia informacji Nie dotyczy 

18 Uwagi Nie dotyczy 

z up. SI 

Tomasyj 

kROSTY 

DY/ 
Wydziału Zagospi 

Architektury 
# * i^a 0' 

Czerwiński 
KTOR vmia Przestizenneg 
Budowruf IW.T 


