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ZAWIADOMIENIE
Prezydenta Miasta Kędzierzyn − Koźle
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.
z 2020r., poz. 256 ze zm.), zwanej dalej „Kpa”, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r.
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r., poz. 247) w toczącym się postępowaniu w sprawie o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW
wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”, planowanego do realizacji w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Głównej, na dz.
nr 1263/8, 1254/9 oraz 1254/8, obręb Koźle

Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle zawiadamia strony postępowania o:
1. uzyskaniu opinii:
⎯ Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kędzierzynie – Koźlu, w której nie wniósł
o nałożenie na inwestora obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla projektowanego
przedsięwzięcia (opinia sanitarna Nr NZ.9022.4.6.2021.JK-H z dnia 08.02.2021r.),
⎯ Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko (pismo Nr WOOŚ.4220.36.2021.IOC z dnia 09.02.2021r.),
⎯ Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gliwicach o braku obowiązku
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (opinia Nr GL.ZZŚ.1.435.21.2021.TM z dnia 05.02.2021r.);
2. zebraniu wystarczających dowodów i przystąpieniu do rozpatrzenia zgromadzonego dotychczas materiału dowodowego
w sprawie.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia zostanie wydana bez przeprowadzania oceny
oddziaływania na środowisko, z jednoczesnym określeniem warunków i wymagań, o których mowa w art. 84 ust. 1a ww.
ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko.

Zapewniając stronom czynny udział w postępowaniu,
zawiadamiam o możliwości zapoznania się z zebranymi dokumentami i materiałami
oraz możliwości wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
w terminie 4 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.
Dokumentacja sprawy znajduje się w siedzibie Urzędu Miasta przy ul. Piramowicza 32, w Wydziale Ochrony
Środowiska i Rolnictwa w pok. nr 428. Z uwagi na ogłoszony na terenie kraju stan epidemii oraz wprowadzenie na terenie
tut. Urzędu środków ostrożności, strony zainteresowane zapoznaniem się z dokumentacją sprawy proszone są
o wcześniejszy kontakt pod nr tel. 77/40-50-386 lub na adres mailowy: osi1@kedzierzynkozle.pl. Na każdym etapie
postępowania stronom przysługuje także możliwość składania pisemnych i ustnych wyjaśnień dotyczących rozpatrywanej
sprawy.
Stroną postępowania jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości
znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariancie zaproponowanym przez
wnioskodawcę; przez obszar ten rozumie się:
1) przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od
granic tego terenu,
2) działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy
jakości środowiska, lub
3) działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia
w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.
Zgodnie z zapisami art. 74 ust. 3 ww. ustawy, jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
przekracza 10, stosuje się art. 49 Kpa, tj. zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej
może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości
lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.

Zgodnie z art. 49 kpa niniejsze obwieszczenie stanowi zawiadomienie stron o podjętych czynnościach administracyjnych oraz możliwości zapoznania się
ze zgromadzonym materiałem przed wydaniem decyzji w sprawie i staje się skuteczne z upływem 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

