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PPŚP 6220.14.2022      

                                                                                                                                                                                                                                                                                

OBWIESZCZENIE 

o zakończeniu postępowania 

 
                   Zgodnie z art. 10, art. 49 i art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 

Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.) zwanej dalej Kpa, 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 (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z 

późn. zm.)  zwaną dalej jako ooś, Wójt Gminy Nędza zawiadamia  strony o zakończeniu postępowania dowodowego 

w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 

p.n.: .: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach 

o numerach ewidencyjnych 883/2, 883/4, 892, 900, 901, 916, 936, 937 obręb ewidencyjny Kuźnia Raciborska gmina 

Kuźnia Raciborska”,  na wniosek złożony przez WTL10 Sp. z o. o., ul. Juliana Ursyna Niemcewicza 26 lok. U10, 02-

306 Warszawa. Wniosek został przekazany przez Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska do tut. organu zgodnie z 

Postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach SKO.OSW/41.9/491/2022/14633/AK z dnia 

20.10.2022r. wyznaczającym Wójta Gminy Nędza do załatwienia przedmiotowej sprawy. 

 

           Stroną postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz 

podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie 

oddziaływać przedsięwzięcie w wariancie zaproponowanym przez wnioskodawcę, z zastrzeżeniem art. 81 ust. 1.ustawy 

ooś. 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. 

               

                    W związku z powyższym, informuje się strony postępowania  zgodnie z art.10 § 1 i 73 §1 kpa o możliwości 

zapoznania się z aktami sprawy oraz prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania a przed wydaniem 

decyzji o możliwości  wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. 

                

              Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10, stosuje się art. 49 

Kpa.  Zgodnie zaś z art. 49 Kpa, 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. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym 

nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji 

Publicznej.  

                Strony mogą zapoznawać się  z dokumentacją sprawy po wcześniejszym umówieniu telefonicznym z Urzędem 

Gminy w Nędzy, w godzinach pracy Urzędu Gminy , ul. Jana III Sobieskiego 5, 47-440 Nędza - tel. 32 6660460, 

326660484. Wnioski i uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej lub osobiście  ustnie do protokołu, w terminie 7 dni 

od dnia, w którym niniejsze zawiadomienie (obwieszczenie) uważa sią za dokonane. Organem właściwym do ich 

rozpatrzenia jest Wójt Gminy Nędza. 

 

 

 
Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone na okres 14 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Nędzy, Urzędu Miejskiego w 

Kuźni Raciborskiej i w Sołectwie Kuźnia Raciborska oraz na stronach internetowych wymienionych urzędów w Biuletynie Informacji 

Publicznej. 

Wójt Gminy  

Anna Iskała 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w……………………………………………………………………… 

w dniach: od………………………………..do………………………………. 


