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ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE 

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz.U.2020.256 t.j.) zawiadamiam, że w postępowaniu administracyjnym 

zmierzającym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji: „Budowa 

farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr 459 w miejscowości Strzelce, gmina 

Oleśnica”, o wydanie której wystąpił Inwestor PCWO Energy Projekt Sp. z o.o., organy 

opiniujące zajęły n/w stanowiska: 

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach, pismem z dnia 05.02.2020 r., znak:  

WOO-II.4220.312.2019.MK.2, wyraził opinię, że dla w/w przedsięwzięcia nie istnieje 

konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.  

2. PGW Wody Polskie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, 

pismem z dnia 07.11.2018 r., znak: KR.RZŚ.435.336.2018.AP, wyraził opinię, że w/w 

przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 

3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Staszowie, pismem z dnia 04.03.2020 r., znak:  

SE V-4470/7/20, wyraził opinię, że dla w/w przedsięwzięcia nie ma potrzeby 

przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 

 

          W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 KPA informuję, że z materiałami 

dotyczącymi sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy Oleśnica, ul. Nadstawie 

1, Referat Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, pok. nr 10       

w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia – obwieszczenia. Po upływie 

wyżej określonego terminu sprawa będzie rozpatrywana w oparciu o zgromadzoną 

dokumentację sprawy. Z uwagi na sytuację epidemiczną, która ma obecnie miejsce w kraju, tut. 

organ informuje, że mając na uwadze zagrożenia wynikające z kontaktów osobistych, 

wprowadzone zostało ich ograniczenie w urzędzie. W związku z powyższym, wizyta 

i bezpośredni kontakt petenta z urzędnikiem, będą możliwe jedynie po uprzednim telefonicznym 

uzgodnieniu czasu i terminu kontaktu pod nr 41 377 40 36. 

 

           Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 

74  ust. 3 ustawy OOŚ oraz art. 49 KPA – zawiadomienie - obwieszczenie zostaje zamieszczone  

na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Oleśnica: 

www.bip.gminaolesnica.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Oleśnica oraz w pobliżu  

miejsca planowanego przedsięwzięcia na tablicach ogłoszeń w miejscowości Strzelce. Zgodnie 

z art. 49 KPA zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym 

nastąpiło udostępnienie pisma. 

 
        Burmistrz Miasta i Gminy Oleśnica  

mgr Leszek Juda  
Otrzymują: 

1. Strony postępowania wg. wykazu 

2. Strony postępowania poprzez podanie do publicznej wiadomości (art. 49 Kpa.) 
3. PCWO Energy Projekt Sp. z o.o 

4. a/a 


