
                                                                       Stopnica, dn. 09.12.2021 r. 

RDG.6220.10.2021 

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

 

Na podstawie art. 61 §1 i §4 i art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) w związku z art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3, 75 

ust. 1 pkt 4 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 2021 r., poz. 247 ze zm.), w dalszej części ustawa OOŚ 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica zawiadamia strony postępowania 

 

że na wniosek SOLARTIME Sp. z o. o. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie 

wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji planowanego przedsięwzięcia 

polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z magazynem energii 

oraz niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr 85 i 86/7 w miejscowości Żerniki 

Dolne. 

Zgodnie z art. § 3 ust. 1 pkt 54 b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r.  

w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) 

przedsięwzięcie zakwalifikowano do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla 

których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane. Zgodnie z art. 64 

ust. 1 ustawy OOŚ organ prowadzący postępowanie pismem z dnia 09.12.2021 r. zwrócił się do 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w Busku - Zdroju i Dyrektora Zarządu Zlewni w Sandomierzu Państwowego Gospodarstwa 

Wodnego Wody Polskie o wyrażenie opinii dotyczącej obowiązku przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na środowisko. Rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie  po uzyskaniu 

wymaganych opinii oraz ewentualnych uzgodnień. 

Z uwagi na fakt, iż liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji  

o środowiskowych uwarunkowaniach przedmiotowego przedsięwzięcia przekracza 10 zgodnie  

z art. 74 ust. 3 ustawy OOS i art. 49 § 1 KPA zawiadomienie stron o czynnościach 

organu administracji publicznej następuje w formie publicznego obwieszczenia. Wskazuje się 

09.12.2021 r. jako dzień w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. Zgodnie z art. 49 §2 KPA 

zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia w którym nastąpiło publiczne 

obwieszczenie. 

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami przedmiotowej sprawy, a także składać 

ewentualne uwagi w Urzędzie Miasta i Gminy Stopnica ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica,  

w godzinach pracy Urzędu tj. 700 do 1500 od poniedziałku do piątku. 

 

Z upoważnienia Burmistrza 

Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica 

 

 

 

Obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń  

w Urzędzie Miasta i Gminy Stopnica, w miejscu realizacji planowanego przedsięwzięcia, tj.  

w sołectwie Żerniki Dolne oraz zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta  

i Gminy Stopnica.  
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