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SG.6220.5.2022.MW 

Z A W I A D O M I E N I E  

Wójta Gminy Zębowice 

Działając na podstawie art. 10 § 1 i art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. 2022.2000), zwanej dalej ustawą Kpa, w związku z art. 
74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(t.j.Dz.U.2022.1029 ze zm.), zwanej dalej ustawą ooś, zawiadamiam strony postępowania 
prowadzonego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 
pn.: ”Budowa farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 5 MW, wraz z niezbędną infrastrukturą 
techniczną, na działce o nr ewid. 294 w obrębie Siedliska w gminie Zębowice”,  że: 

- uzyskano opinie organów współuczestniczących w przedmiotowym postępowaniu,  
w zakresie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia 
na środowisko i zakresu ewentualnego raportu o oddziaływaniu na środowisko, tj.: 

▪ Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu - w postanowieniu nr 
WOOŚ.4220.361.2022.BB z dnia 04.11.2022r.,  

▪ Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnie – w piśmie nr 
NZ.9022.4.44.2022.LŚ z dnia 04.11.2022r., 

▪ Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – w 
piśmie nr GL.ZZŚ.3.435.220.2022.DB z dnia 02.11.2022r.  

 
-    po uzyskaniu ww. opinii organów współuczestniczących w postępowaniu, Wójt Gminy Zębowice, 

jako organ prowadzący przedmiotowe postępowanie, postanowieniem nr SG.6220.5.2022.MW   
z dnia 14.11.2022 r., na które przysługuje zażalenie, stwierdził obowiązek przeprowadzenia 
oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko oraz określił zakres 
raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. 

Informuję, że z treścią ww. postanowienia oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać 
się w Urzędzie Gminy Zębowice, pokój nr 30, w godzinach pracy Urzędu,  
tj.: poniedziałek - piątek: 7:30 – 15:30, tel. kontaktowy  77/4216 076 wew. 31,   e-mail:  
ug@zebowice.pl 

Zgodnie z art. 49 ustawy Kpa niniejsze zawiadomienie stron o wydaniu postanowienia 
stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla 
przedmiotowego przedsięwzięcia uważa się za skutecznie dokonane w dniu 29 listopada 2022 r., tj. 
po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

Ponadto, informuję wszystkie strony tego postępowania, iż od ww. postanowienia Wójta 
Gminy Zębowice przysługuje stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego 
w Opolu za pośrednictwem Wójta Gminy Zębowice, w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty 
skutecznego dokonania niniejszego zawiadomienia, tj. w terminie do dnia 07 grudnia 2022r. 
(włącznie).  

Jednocześnie zawiadamiam strony postępowania, iż postanowieniem nr SG.6220.5.2022.MW z 
dnia 14.11.2022 r. (na które nie przysługuje zażalenie) Wójt Gminy Zębowice  zawiesił postępowanie 
o wydanie przedmiotowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez 
wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 
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