
 

                      Strzeleczki, 12.05.2021 r. 
OSII.6220.1.8.2021 
 

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE 
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 

przedsięwzięcia 
 

Na podstawie art. 49 i 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735) mając na uwadze art. 74 ust. 3 oraz art. 85 ust. 
3 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, 

 

iż w dniu 12.05.2021 r. wydana została decyzja 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”.  

Postępowanie prowadzone było na wniosek Pełnomocnika firmy Gospodarka Solarna 
Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. 3 Maja 9, 48-250 Głogówek.  

W szczególności informuję, że treść niniejszej decyzji oraz dokumentacja sprawy 
pozostaje do wglądu siedzibie Urzędu Gminy w Strzeleczkach, Rynek 4, pok. 112 w godzinach 
urzędowania. Na wniosek strony postępowania zostanie jej niezwłocznie udostępniony odpis 
przedmiotowej decyzji.  

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 i w siedzibie Urzędu Gminy  
w Strzeleczkach (Rynek 4, 47-364 Strzeleczki) oraz na stronie BIP Urzędu Gminy Strzeleczki.  

Zawiadomienie uznaje się za doręczone stronom postępowania po upływie 14 dni  
od dnia, w którym nastąpiło jego udostępnienie.  

 
 

Wójt Gminy Strzeleczki 
 mgr Marek Pietruszka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zawiadomienie – obwieszczenie zostało udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na terenie 
Sołectwa Łowkowice w dniu 12 maja 2021 r. 
Otrzymują: 

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

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


