
Poczesna 03.09.2013r. 

Nr GIZ.6220.9.2013.AM 

 

 

Obwieszczenie 

Wójta Gminy Poczesna 

z dnia 03.09.2013r. 

       o wszczęciu postępowania 

  

 
  Na podstawie art. 49 i art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks 

Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267 ), w związku z art. 3 ust. 1 pkt. 11, art. 

33 ust. 1 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji  

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr.199, poz 1227 z pózn. zm.) zawiadamiam, że  

na wniosek złożony do Urzędu Gminy w Poczesnej w dniu 06.08.2013  roku (wniosek uzupełniony 

w dniu 28.08.2013r.) przez Solarfaktor Polska 3 Sp. z o. o.  

zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na : 

 

„Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 10 683 kWp wraz z niezbędnymi urządzeniami 

elektroenergetycznymi, położonej w Poczesnej”  

 

Z dokumentacją niezbędną do wydania przez Wójta Gminy Poczesna decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia tj. z wnioskiem i załącznikami można zapoznać się  

w Urzędzie Gminy Poczesna, ul. Wolności 2, 42-262 Poczesna pok. 38, w godzinach pracy urzędu 

tj. w poniedziałki, środy, czwartki i piątki od 7:00 do 15:00  oraz we wtorek od 8:00 do 16: 00. 

  

W ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

przeprowadza się ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, przy czym obowiązek 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego 

potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko Wójt Gminy Poczesna stwierdza w drodze 

postanowienia po wcześniejszym zasięgnięciu opinii: 

 Regionalnego  Dyrektora  Ochrony  Środowiska  w Katowicach   

 Państwowego  Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego w  Częstochowie. 

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych 

uzgodnień oraz opinii. 

 

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia następnego po wywieszeniu 

obwieszczenia. 

 

 

 

 

Otrzymują: 
1. Solarfaktor Polska Sp. z o. o. ul. Nowokościelna 30, 43 – 100 Tychy 

2. Strony w ilości powyżej 20 : zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy  z dnia 3 października  2008r.  

o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199 poz. 1227 z 2008r.) 

3. BIP, tablica U.G. Poczesna,  miejsce planowanej inwestycji. 

4. a/a  


