
           BURMISTRZ 
MIASTA I GMINY OLEŚNICA                  

 Oleśnica, 13.02.2023 r. 
BKŚ.IV. 6220.5.2022 

OBWIESZCZENIE 

Burmistrza Miasta i Gminy Oleśnica  

 

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postepowania administracyjnego ustawy z dnia 14 czerwca 

1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U z 2022 r., poz. 2000), zwanym 

dalej KPA, w zawiązku z art. 74 ust. 3 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 (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.1029 ze zm.), zwana dalej 

ustawą ooś,  

zawiadamiam strony postepowania, 

że tutejszy Organ wydał postanowienie znak: BKŚ.IV.6220.5.2022 dnia 13.02.2023 r.  

o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określenia 

zakresu raportu dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa farmy fotowoltaicznej PV 

Borzymów o mocy do 1,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”   

w miejscowości Borzymów gm. Oleśnica, na działce o numerze ewidencyjnym 440  

planowanego do realizacji przez firmę Copernic Black Sp. z o.o. ul. Lekarska 1,  

31-203 Kraków, działającej za pośrednictwem pełnomocnika – Pani Kingi Krukar. 

Z treścią postanowienia oraz dokumentacją sprawy, w tym opiniami Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, Państwowego Powiatowego Inspektoratu 

Sanitarnego w Staszowie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa 

Wodnego Wody Polskie w Krakowie, strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie 

Miasta i Gminy Oleśnica, ul. Nadstawie 1, 28-220 Oleśnica, Referat Budownictwa, Gospodarki 

Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, pokój nr 5, tel. 41 377 40 36, w godzinach pracy 

tut. Urzędu, tj. od 700 do 1500 . 

Na powyższe postanowienie stronom przysługuje zażalenie do Samorządowego 

Kolegium Odwoławczego w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, za pośrednictwem 

Burmistrza Miasta i Gminy w Oleśnicy, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.  

Przedmiotowa inwestycja należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko, określonych w § 3 ust. 1 pkt. 54 lit. a rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie  przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.). 

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postepowania przekracza 10, zgodnie  

z art. 74 ust. 3 ustawy ooś oraz art. 49 KPA – obwieszczenie zostaje zamieszczone na stronie 

internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Oleśnica, na tablicy 

ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Oleśnica, oraz w pobliżu miejsca planowanego 

przedsięwzięcia na tablicach ogłoszeń w miejscowości Borzymów oraz Podlesie. Zgodnie  

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

nastąpiło udostępnienie pisma.       

Data publicznego obwieszczenia: 14.02.2023 r.    

Burmistrz Miasta i Gminy Oleśnica 

/-/ mgr Leszek Juda                                                         


