
 

                      Strzeleczki, 25.03.2021 r. 
GKIII.6220.1.5.2021 

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE 
o wszczęciu postępowania administracyjnego 

Na podstawie art. 49 i 61 §1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) mając na uwadze art. 73 ust. 1  
i art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji  
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247), 

zawiadamiam strony postępowania, 

że na wniosek Pana Olafa Korgla, reprezentującego Gospodarkę Solarną Sp. z o.o. z siedzibą 
przy ul. 3 maja 9, 48-250 Głogówek z dnia 10.03.2021 r. (data wpływu: 10.03.2021 r.), 
uzupełniony dnia 24.03.2021 r.,  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie 
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 
polegającego na „Zabudowie systemów fotowoltaicznych o mocy do 10 MW wraz  
z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki nr ewid. 558 w miejscowości 
Łowkowice”.  

W oparciu o § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 
2019 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać  
na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) planowane do realizacji przedsięwzięcie zostało 
zakwalifikowane jako potencjalnie znacząco oddziaływujące na środowisko, dlatego też  
na mocy art. 71 ust. 2 pkt 2 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 2021 r., poz. 247), konieczne jest uzyskanie decyzji  
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji.  

Jednocześnie informuję, że w myśl art. 64 ust. 1 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 2021 r., poz. 247), 
wystąpiono do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach, 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu i Państwowego Gospodarstwa 
Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Opolu o wyrażenie opinii co do obowiązku 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.  

Z uwagi na liczbę stron niniejszego postępowania przekraczającą 10, zgodnie 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 2021 r., poz. 247) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.), 
zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez obwieszczenie w sposób 
zwyczajowo przyjęty na terenie sołectwa Łowkowice, w siedzibie miejscowego urzędu oraz  
na stronie BIP Urzędu Gminy Strzeleczki. Zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 
14 dni od dnia, w którym nastąpiło jego udostępnienie.  

Mając powyższe na względzie informuję o uprawnieniach wszystkich stron 
postępowania, wynikających z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) do czynnego udziału w każdym 
stadium postępowania.  

 
 

Z up. Wójta 
Łukasz Borsuk 

Sekretarz Gminy 
 



 

 
 

Zawiadomienie – obwieszczenie zostało udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na terenie 
Sołectwa Łowkowice w dniu 25 marca 2021 r. 
 
Otrzymują: 

1. Strony postępowania przez obwieszczenie zgodnie z art. 49 KPA 
2. A/a 

Do wiadomości: 
1. Olaf Korgel, Gospodarka Solarna Sp. z o.o., ul. 3 Maja 9, 48-250 Głogówek 


