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OS.6220.12.2021.AW
Kluczbork, dnia 16 sierpnia 2021 r.

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA

o zakończeniu postępowania dowodowego

Na podstawie art. l O §1 w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 202 Ir. póz. 735) w związku z art. 74 ust. 3 ust. l 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 (Dz. U. z 2021r., póz. 247 z późn.
zm.)

zawiadamiam
strony postępowania o

zakończeniu postępowanie dowodowego wszczętego na wniosek firmy EKOKLARA Sp. z
o.o., ul. Dzielna 16, 97-425 Żelów, reprezentowaną przez Panią Annę Mielczarek - Prezes
Zarządu z dnia 16 lipca 2021 r. (wpływ do Urzędu Miejskiego w Kluczborku dnia 19 lipca
2021r.),w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwamnkowaniach dla przedsięwzięcia
pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5MW wraz z niezbędną infrastrukturą
techniczną- Kuj akowice Górne nr dz. 214 obręb 0035 Kujakowice Górne, Gmina Kluczbork,
powiat kluczborski, województwo opolskie".
Jednocześnie zawiadamiam strony postępowania:

o wydaniu w dniu 10 sierpnia 2021 r. opinii przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nr GL.ZZS.3.435.193.2021.MO
stwierdzającej brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego
przedsięwzięcia na środowisko,
o wydaniu w dniu 30 lipca 2021 r. opinii sanitarnej przez Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Kluczborku Nr NZ.9022.4.34.2021.LS stwierdzającej brak
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na
środowisko,
o wydaniu w dniu 9 sierpnia 2021 r. postanowienia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Opolu Nr WOOS.4220.327.2021.IOC stwierdzającego brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

W celu zapobiegania ewentualnemu negatywnemu oddziaływaniu planowanego
przedsięwzięcia na środowisko w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zostaną
uwzględnione warunki nałożone przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2021r., póz. 735) zawiadomienie uważa się za dokonane po
upb^vie 14 dni od ostoszenia niniejszego obwieszczenia.



Zgodnie z art. 73 Kodeksu postępowania administracyjnego strony mają prawo
do wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów jak również strona
może żądać uwierzytelnienia odpisów lub kopii akt sprawy lub wydania jej z akt sprawy
uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony.
Zainteresowane strony mają również możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do
zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji
w terminie 21 dni od ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Wydziale Ochrony Środowiska i Leśnictwa
Urzędu Miejskiego w Kluczborku, ul. Katowicka l, 46-200 Kluczbork, pokój nr 125,
od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu.

Celem usprawnienia dokonania czynności administracyjnych i ustalenia dogodnego
terminu wizyty zachęcamy do wcześniejszego kontaktu z osobą prowadzącą sprawę pod
nr telefonu 77/4181481 wew. 228. Zainteresowane Strony mogą składać uwagi i wnioski
w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie. Uwagi i wnioski można
również składać za pośrednictwem platformy e-PUAP.

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu
COVID-19 zaleca się przesłanie uwag i wniosków za pośrednictwem operatora pocztowego
lub dostarczenie dokumentów osobiście poprzez złożenie ich w biurze podawczym Urzędu
Miejskiego w Kluczborku, ul. Katowicka l, 46-200 Kluczbork, pokój nr 133.

W okresie, w którym z powodu wprowadzanych rozwiązań, ograniczeń czy
zakazów/nakazów związanych z „COVID-19" mogłaby być ograniczona możliwość
osobistego składania uwag i wniosków w sprawie lub zapoznanie się z aktami sprawy, prosimy
o kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą sprawę pod nr telefonu 77/4181481 wew. 228, w
godzinach urzędowania lub poprzez pocztę elektroniczną na adres:
agnieszka.wierzbicka@kluczbork.pl, celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu
i miejsca złożenia uwag, wniosków lub udostępnienia stronie akt sprawy. Dokumenty można
również składać za pośrednictwem platformy e-PUAP.

w. z. ^JRI^ISTRZA
rA^mgr.
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Zamieszczono:
l. Tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kluczborku
2. Tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Kluczborku
3. Strona internetowa BIP Urzędu Miejskiego w Kluczborku

06 -09- 2021na okres od dnia......'.". vu.. ':UŁ.'......... do dnia
4. Miejsce planowanego przedsięwzięcia
5.a/a


