
Żarnów dnia 06.07.2022 r. 

POŚK.R.6220.2.2022 

 

OBWIESZCZENIE 

o wydaniu decyzji 

 

Stosownie do przepisu art. 85 ust. 3 oraz zgodnie 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 ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247), 

 

zawiadamiam społeczeństwo, a także strony postępowania, 

 

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy 

Fotowoltaicznej zlokalizowanej na Dz. 288 w obrębie Marcinków, Gmina Żarnów”,  z  wniosku 

złożonego w dniu 29.04.2022 r. przez Panią Małgorzatę Gil prezes Zarządu PCWO ENERGY 

PROJEKT SP. Z O.O ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa.  

 

Zgodnie z art. 74 ust.3a ustawy ooś, stroną postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do 

nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie. Przez 

obszar ten rozumie się:- przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz 

obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu, 

- działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby 

przekroczone standardy jakości środowiska, lub -działki znajdujące się w zasięgu znaczącego 

oddziaływania przedsięwzięcia, które można wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu 

nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem. 

Zgodnie z art. 74 ust.3 ustawy ooś jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji  

o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10 stosuje się przepis 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 czternastu dni od dnia, w którym 

nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w 

Biuletynie Informacji Publicznej. Na podstawie art. 85 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 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029). 

 

 

 

 

Otrzymują:  

1.Strony postepowania poprzez niniejsze obwieszczenie 

 


