
BURMISTRZ MIASTA KLUCZBORKA
województwo opolskie

OS.6220.21.2021.AW
Kluczbork, dnia 8 lutego 2022r.

Obwieszczenie
Burmistrza Miasta Kluczborka

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., póz. 735 z późn.
zm.) w związku z 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 2021r., póz. 2373 z późn. zm.)

zawiadamiam
strony postępowania

o wydaniu w dniu 8 lutego 2022r., po rozpatrzeniu wniosku firmy RES FARM l Sp. z o.o.,
Plac Stanisława Małachowskiego 2, 00-066 Warszawa, działającej przez Pana Krzysztofa Ganczarskiego,
Usługi Biznesowe, ul. Kapitańska 3a, 71-602 Szczecin z dnia 10 listopada 2021r. (wraz z uzupehiieniem
- wpływ do Urzędu Miejskiego w Kuczborku dnia 6 grudnia 2021r.), decyzji Nr OS.6220.21.2021.AW
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do
4MW wraz z niezbędną infrastmkturą techniczną, zlokalizowanej w obrębach: Gotartów, Smardy Górne,
Krzywizna, Gmina Kluczbork, Powiat Kluczborski, Województwo Opolskie".

Od powyższej decyzji, na podstawie art. 127 §2 i art. 129 §1 i 2 ustawy Kodeks postępowania
administracyjnego, służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu,
45-052 Opole, ul. Oleska 19a, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Kluczborka w terminie 14 dni od
daty doręczenia. Doręczenie niniejszego obwieszczenia, zgodnie z art. 49 §2 ustawy Kpa, uważa się za
dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu,
a wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje jej wykonanie (art. 130 §1 i 2 Kpa).

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia
odwołania. Z dniem doręczenia Burmistrzowi Miasta Kluczborka oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do
odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a i
130 §4 Kpa).

Dokumentacja sprawy znajduje się do wglądu w Wydziale Ochrony Środowiska i Leśnictwa
Urzędu Miejskiego w Kluczborku, ul. Katowicka l, pokój nr 125, od poniedziałku do piątku,
w godzinach pracy urzędu, wyłącznie po uprzednim uzęodnieniu terminu pod nr telefonu 77/4181481
wew. 228.

Podania można składać na piśmie (w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kluczborku lub przesłać
pocztą na adres: Urząd Miejski w Kluczborku, ul. Katowicka l, 46-200 Kluczbork), za pomocą telefaksu
lub ustnie do protokołu. Podania utrwalone w postaci elektronicznej wnosi się na adres do doręczeń
elektronicznych, za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na platformie e-PUAP.

Podania wniesione na adres poczty elektronicznej organu administracji publicznej (e-mail),
zgodnie z zapisami art. 63 §1 ustawy Kpa, pozostawia się bez rozpoznania.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni
od ogłoszenia niniejszeeo obwieszczenia
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mgr^fiż. Jarosław Kielar

Zamieszczono:
l. Strona intemetowa BIP Urzędu Miejskiego w Kluczborku
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