
BURMISTRZ MIASTA KLUCZBORKA
województwo opolskie

OS.6220-2.2021.AW

Kluczbork, dnia 12 kwietnia 202 Ir.

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. póz. 256
z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 i 3f ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu
infonnacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. póz. 247 t.j.)

zawiadamiam
strony postępowania o

l. Wystąpieniu, na podstawie art. 50 §1 iart. 7i 77 Kpa, pismem Nr OS.6220.2.2021.AW z dnia
24 marca 202 lr. do finny eSolis Sp. z o.o.. Grunwaldzka 231, 85-438 Bydgoszcz o dokonanie
uzupełnienia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwamnkowaniach dla przedsięwzięcia
pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 10MW wraz z niezbędną infrastmkturą techniczną
na działkach o nr ewid. 69/23, 70/23, 59/29, 81/26 (arkusz 3) oraz 27 (arkusz 3), w obrębie
geodezyjnym Kuniów, Gmina Kluczbork, powiat kluczborski", w związku z pismem
Nr NZ.9022.4.14.2021.M0h z dnia 22 marca 2021r. PPIS w Kluczborku.

2. Złożeniu przez wnioskodawcę w dniu 7 kwietnia 2021 r., uzupełnienia karty infonnacyjnej
planowanego przedsięwzięcia do Burmistrza Miasta Kluczborka.

3. Przesłaniu na podstawie art. 7 i 77 Kpa, wymienionego w pkt 2 uzupełnienia, pismem
Nr OS.6220.2.2021 .AW z dnia 12 kwietnia 2021r. do PPIS w Kluczborku oraz do Dyrektora Zarządu
Zlewni w Opolu PGW Wody Polskie i RDO w Opolu, w celu ujednoliceniu dokumentacji sprawy.

Zgodnie z art. 73 Kodeksu postępowania administracyjnego strony mają prawo do wglądu
w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów jak również strona może żądać
uwierzytelnienia odpisów lub kopii akt sprawy lub wydania j ej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów,
o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Wydziale Ochrony Środowiska i Leśnictwa Urzędu
Miejskiego w Kluczborku, ul. Katowicka l, 46-200 Kluczbork, pokój nr 125, od poniedziałku do piątku,
w godzinach pracy urzędu.

Z uwagi na stan epidemii osoby, które wyrażą chęć zapoznania się z dokumentacją sprawy,
celem usprawnienia dokonania czynności administracyjnych i ustalenia dogodnego terminu wizyty,
zachęcamy do wcześniejszego kontaktu z osobą prowadzącą sprawę pod nr telefonu 77/4181481 wew.
228.

Jednocześnie informuje, że zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania aclministracyjneeo
(Dz. U. z 2020r., póz. 256 z późn. zm.) zawiadomienie uważa się za dokonane po uph'wie 14 dni
od ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.
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Zamieszczono:
l. Tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kluczborku
2. Tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Kluczborku
3. Strona intemetowa BIP Urzędu Miejskiego w Kluczborku
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4. Miejsce planowanego przedsięwzięcia
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