
           BURMISTRZ 

MIASTA I GMINY OLEŚNICA 

Oleśnica, dnia 15.06.2022 r. 

BKŚ.IV.6220.4.2021 

 

OBWIESZCZENIE 

Na podstawie art. 30 oraz art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 

października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  

z 2022 r. poz. 1029)  

Burmistrz Miasta i Gminy Oleśnica  

podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości zapoznania się z dokumentacją 

sprawy, w tym ze stanowiskami organów opiniujących, przed wydaniem decyzji  

o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: 

„Budowa farmy fotowoltaicznej OLEŚNICA 150 wraz z niezbędną infrastrukturą 

towarzyszącą, głównymi punktami odbioru, magazynami energii z możliwością 

dzielenia na etapy lub budowania w całości w miejscowości Oleśnica, gmina 

Oleśnica”, realizowanego na działce  o nr ewid. 1115/11. 

Powierzchnia działki przeznaczonej pod inwestycję wynosi ok. 100,66 ha. 

Postępowanie wszczęto na wniosek Inwestora – Alseva Innowacje S.A., ul. Lindego 7C,  

30-148 Kraków, działającego przez pełnomocnika. Organem administracji właściwym do 

wydania decyzji jest Burmistrz Miasta i Gminy Oleśnica, zaś organami biorącymi udział  

w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień 

są: 

1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Staszowie,  

2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach,  

3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sandomierzu. 

Na podstawie art. 79 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, 

organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zapewnia możliwość 

udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza ocenę 

oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.  

W związku z powyższym zawiadamiamy wszystkich zainteresowanych: 

 o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, w tym z wnioskiem, raportem o 

oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i uzupełnieniami do raportu oraz dostępnymi 



dokumentami zebranymi w przedmiotowej sprawie, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy 

Oleśnica, ul. Nadstawie 1, 28-220 Oleśnica, w godzinach pracy Urzędu, od godz. 7.00 do 

godz. 15.00, pok. nr 5. 

 o możliwości składania uwag i wniosków w terminie 30 dni od dnia publicznego 

obwieszczenia, tj. od 17.06.2022 r. do 18.07.2022 r. Uwagi lub wnioski złożone po upływie 

ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone: 

 w formie pisemnej na adres Urząd Miasta i Gminy Oleśnica, ul. Nadstawie 1, 28-220 

Oleśnica, 

 ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Oleśnica, 

 za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub na adres e-mail: 

sekretariat@gminaolesnica.pl 

Zgodnie z art. 29 ww. ustawy każdy ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu 

wymagającym udziału społeczeństwa. 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Oleśnica. 

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przed wydaniem decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach. 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez: 

- udostępnienie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Oleśnica, 

Urzędu Miasta i Gminy Pacanów oraz Urzędu Miasta i Gminy Stopnica, 

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Oleśnica, Urzędu Miasta 

i Gminy Pacanów oraz Urzędu Miasta i Gminy Stopnica, 

- wywieszenie na tablicach ogłoszeń w miejscowości Oleśnica, gmina Oleśnica,  

- wywieszenie na tablicach ogłoszeń w miejscowości Sroczków, gmina Pacanów, 

- wywieszenie na tablicach ogłoszeń w miejscowości Klępie Górne, gmina Stopnica. 

Wskazuję dzień 17.06.2022 r. jako dzień publicznego obwieszczenia.   

 

Burmistrz Miasta i Gminy Oleśnica 

/-/ mgr Leszek Juda 
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