
BURMISTRZ  

MIASTA I GMIN OLEŚNICA  

 Oleśnica, dnia 25.07.2022 r. 

BKŚ.IV.6220.6.2020 

 

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE 

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

 

 Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 oraz  

art. 85 ust. 3 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 (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029) zwanej ustawą ooś, 

informuję 

że w dniu 25.07.2022 r. na wniosek Inwestora: Projekt-Solartechnik Dystrybucja Sp. z o.o.  

ul. Norberta Barlickiego 2, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, działającego przez pełnomocnika 

Pana Błażeja Brasse, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla 

przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 150 MW ze 

stacją transformatorową WN/SN, stacjami SN/nN oraz niezbędną infrastrukturą 

techniczną zlokalizowaną na działce o nr ewid. 851 w obrębie Oleśnica, gm. Oleśnica”. 

Decyzję wydano po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w Staszowie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach oraz 

Dyrektora Zarządu Zlewni w Sandomierzu Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.  

Z uwagi na fakt, iż liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji  

o środowiskowych uwarunkowaniach przedmiotowego przedsięwzięcia przekracza 10, 

zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś i art. 49 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, 

zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może 

nastąpić w formie publicznego obwieszczenia.  

Zgodnie z art. 49 §2 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa 

się za dokonane po upływie 14 dni od dnia w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. 

Z treścią decyzji, o której mowa powyżej, a także dokumentacją sprawy, w tym  

opiniami ww. organów, strony mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy Oleśnica  

w godzinach pracy Urzędu tj. od 7:00 do 15:00, pok. nr 5. 

 

Data publicznego obwieszczenia: 26.07.2022 r. 

Z up. BURMISTRZA 

mgr Joanna Skórska 

Sekretarz Miasta i Gminy 
Otrzymują: 

1. Strony postępowania poprzez obwieszczenie 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 tablicy ogłoszeń w miejscowości Oleśnica, 

Wojnów, Borzymów, Wólka Oleśnicka. 

2. a/a 


