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ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE 

WÓJTA GMINY PAKOSŁAWICE 

 Na podstawie art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 – zwanej dalej ustawą KPA) w związku z art. 74 

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 (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 – zwanej dalej ustawą ooś) 

zawiadamiam strony postępowania 

że w toku postępowania prowadzonego na wniosek firmy Projekt-Solartechnik Development Sp. 

z o.o., ul. Barlickiego 2, 97-200 Tomaszów Mazowiecki w sprawie wydania decyzji  

o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy 

fotowoltaicznej „Biechów” o mocy do 100 MW w gminie Pakosławice obręb Biechów dz. nr 

109/3, 120/4, 120/6, 120/8, 126/20, 122 oraz w obrębie Rzymiany dz. nr 300/1: 

- pismem NR:1330/MT/12/2020 z dn. 15.12.2020 r. oraz pismem nr 26/MT/01/2021 z dn. 

07.01.2021 r. Inwestor dokonał uzupełnień Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia; 

- w dniu 12.01.2021 r. Wójt Gminy Pakosławice ponownie zwrócił się do Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska W Opolu, Dyrektora Zarządu Zlewni w Nysie, Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Nysie z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie stwierdzenia (lub nie) 
obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,  
a w przypadku stwierdzenia takiego obowiązku, o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu na 
środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia. 
 

Jednocześnie informuję o uprawnieniach wszystkich stron postępowania wynikających  

z art. 10 ustawy KPA do czynnego udziału w każdym stadium postępowania. 

Ponadto informuję o możliwości składania uwag i wniosków w powyższej sprawie  

w siedzibie Urzędu Gminy Pakosławice od poniedziałku do piątku w godzinach 700 – 14 00 osobiście, 

przez pełnomocnika lub na piśmie po uprzednim uzgodnieniu terminu pod nr tel. 77 435 76 14,  

a także za pomocą poczty elektronicznej na adres k.bialozyt@pakoslawice.pl. 

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

74 ust.3 ustawy ooś oraz art. 49 ustawy KPA – zawiadomienie zostaje zamieszczone na tablicach 

ogłoszeń w m. Biechów i Rzymiany oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy 

Pakosławice. 

Zawiadomienie – obwieszczenie 

zostało udostępnione w BIP w dniu 12.01.2021r. 

 

Wywieszono na tablicach ogłoszeń …………………………………………. 
                   (miejscowość, data) 

                Z up. Wójta 

         S E K T R E T A R Z 

              Andrzej Rosa 
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