
Żarnów, dnia 20.09.2021 r.  

POŚK.R.6220.8.2021 

DECYZJA 

Na podstawie art. 72 a ust. 1 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 ze zm. ,) oraz art. 104 Kodeksu 

postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), działając na wniosek spółki 

FOTFARM III spółka z o.o. ul. Słupia 2, 83-305 Pomieczyno, za zgodą Eneoz Sp.z o.o. ul. 

Chełmońskiego 17, 64-100 Leszno  

przenoszę decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 26.06.2020 r., znak 

POŚK.R.6220.1.2020 wydaną przez Wójta Gminy Żarnów na rzecz Eneoz sp. z o.o. na 

spółkę FOTFARM III SP z o.o. ul. Słupia 2, 83-305 Pomieczyno 

 

UZASADNIENIE 

 

W dniu 26.06.2020 r. na wniosek Zarządu Eneoz Sp. z o.o., Wójt Gminy Żarnów wydał 

decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, znak POŚK.R. 6220.1.2020, ustalającą 

środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia”, 

  

„Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2MW na działkach nr 61, 64/1 i 64/2, 

obręb Chełsty, gmina Żarnów”. 

 

W dniu 02.09.2021 r. FOTFARM III SP. z o.o., za zgodą Eneoz sp. z o.o., wniosła o 

przeniesienie decyzji z dnia 26.06.2020 r . znak POŚK.R.6220.1.2020. 

Prezes Zarządu Pan Marek Miotko i Prezes Zarządu Pan Roman Tabaka reprezentujący 

spółkę Eneoz sp. z o.o. oświadczają, iż zgadzają się na przeniesienie decyzji na wskazaną 

spółkę tj. FOTFARM III SP. z o.o. ul. Słupia 2, 83-305 Pomieczyno. Jednocześnie 

FOTFARM III SP. z o.o., oświadczyła, że przejmuje wszystkie warunki zawarte w decyzji  

o środowiskowych uwarunkowaniach.  

Zgodnie z art. 72a ust. 1 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 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze 

zm.), organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest 

obowiązany, za zgodą strony, na rzecz której decyzja została wydana, do przeniesienia tej 

decyzji na rzecz innego podmiotu, jeżeli przyjmuje on warunki zawarte w tej decyzji. 

Skoro zatem Spółka Eneoz sp. wniosła o przeniesienie decyzji z dnia 26.06.2020 r . znak 

POŚK.R.6220.1.2020 wydaną przez Wójta Gminy Żarnów na spółkę FOTFARM III SP z o.o. 

zobowiązując się do przyjęcia warunków zawartych w powyższej decyzji, zaś Eneoz sp. z 

o.o.. wyraża na powyższe zgodę, organ jest zobowiązany do przeniesienia decyzji na rzecz 

FOTFARM III SP z o.o. 

 

Wobec czego orzeczono, jak w sentencji decyzji.  



POUCZENIE 

 

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  

w Piotrkowie Trybunalskim ul. Słowackiego 19, 97-300 Piotrków Tryb. za pośrednictwem 

Wójta Gminy Żarnów w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. 

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia 

odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia 

organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia 

odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna  

i prawomocna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1. FOTFARM III spółka z o.o. ul. Słupia 2, 83-305 Pomieczyno 

2. Eneoz sp. z o.o., ul. Chełmońskiego 17, 64-100 Leszno 

3. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Żarnów 

4. Tablica ogłoszeń – w miejscu 

5. a/a 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi Emilia Piekielnik 

 

 

 


