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Obwieszczenie  
o wydaniu postanowienia nakładającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 

oraz ustaleniu zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego 
przedsięwzięcia 

 

     Działając na podstawie art. 49 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) 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 (Dz. U. z 2020 r., 
poz. 283 ze zm.),  

                                                              zawiadamiam  
 

że w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 
przedsięwzięcia pn.: „Zabudowa systemów fotowoltaicznych o mocy do 100 MW wraz                                     
z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek 6/4, 33/4 w miejscowości Krapkowice”, Burmistrz 
Krapkowic w dniu 3.12.2020 r. wydał postanowienie  nr GGR.6220.21.2020 nakładające obowiązek 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowego przedsięwzięcia oraz ustalił 
zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 

            Z treścią ww. postanowienia  oraz ze zgromadzoną dokumentacją w sprawie w tym opiniach: 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach, Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, można 
zapoznać się w Wydziale Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta              
i Gminy w Krapkowicach przy ulicy 3 Maja 21, parter, pokój 16, od poniedziałku do piątku                      
w godzinach pracy urzędu (po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu). 

             Od niniejszego postanowienia służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w Opolu w terminie 7 dni od daty doręczenia za pośrednictwem Burmistrza 
Krapkowic.  

Niniejsze obwieszczenie zostało zamieszczone na stronie BIP i na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miasta i Gminy Krapkowice oraz w miejscu realizacji przedsięwzięcia.  

              Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło 
publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji 
Publicznej.  

    Z up. Burmistrza  
Zastępca Burmistrza  
              /-/ 
      Arnold Joszko  

Otrzymują: 
1. Wnioskodawca;  
2. Strony postępowania zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnieniu informacji o 

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. 2020 poz. 283 z późn. zm) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020 r. poz. 256 z późn. zm.); 

3. a/a. 
Sprawę prowadzi: Katarzyna Szylar, tel. 77 44 66 864, e-mail: k.szylar@krapkowice.pl  

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), informujemy, iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych 
jest Gmina Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Z administratorem danych osobowych można się kontaktować 

listownie na adres siedziby lub poprzez e-mail: umig@krapkowice.pl  

Treść pełnej klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej www.bip.krapkowice.pl 
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