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GNP.6730.48.2022.MG
Kluczbork, dnia 22 sierpnia 2022r.

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA

Działając na podstawie art. 66a ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. póz. 503) oraz z art. 72 ust. 6 i 6a 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
2022 r.póz. 1029),

podaję do publicznej wiadomości informację

o wydaniu decyzji nr GNP.6730.48.2022.MG z dnia 19 sierpnia 2022 r., kończącej
postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie
farmy fotowoltaicznej o mocy do 4,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działkach:
nr l ark. m. 4 położonej we wsi Gotartów, nr 664/1 ark. m. 7 położonej we wsi Kj-zywizna,
m-220, 221 ark. m. 2 położonych we wsi Smardy Górne, gmina Kluczbork w ramach
przedsięwzięcia objętego decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach
nr OS.6220.21.2021.AW z dnia 8 lutego 2022 r., pod nazwą: „Budowa farmy fotowoltaicznej
o mocy do 4MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zlokalizowanej w obrębach:
Gotartów, Smardy Górne, Krzywizna, Gmina Kluczbork, Powiat Kluczborski, Województwo
Opolskie".

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim
w Kluczborku, ul. Katowicka l, 46-200 Kluczbork w pokoju nr 139 od poniedziałku do piątku
w godzinach pracy urzędu. Treść decyzji zostaje udostępniona na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej Urzędu IVIiejskiego w Kluczborku bip.kluczbork.eu w dniu 25 sierpnia 2022r., na
okres 14 dni.

Obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni: od 25 sierpnia 2022r. do 8 września 2022r.

Zamieszczono:
l. Tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kluczborku
2. Strona intemetowa BIP Urzędu Miejskiego w Kluczborku
3. Tablica ogłoszeń wsi Gotartów
4. Tablica ogłoszeń wsi Krzywizna
5. Tablica ogłoszeń Smardy Górne
6. a/a
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Wywieszono (gdzie): na okres od dnia ... do dnia.....


