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Z A W I A D O M I E N I E  

Wójta Gminy Zębowice 

 

Działając na podstawie art. 10, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks 

postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. 2021.735 ze zm.), zwanej dalej ustawą Kpa,  

w związku z art. 74 ust. 3 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 (t.j. Dz.U.2021.2373 ze zm.),  

zawiadamiam strony postępowania, że: 

▪ na wniosek Vortex Energy Solar Sp. z o.o., Plac Rodła 8, 70-419 Szczecin, działającej przez 

pełnomocnika, wszczęto postępowanie w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:”Budowa kompleksu odrębnych farm 

fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda, o łącznej mocy do 2 MW, wraz z niezbędną 

infrastrukturą techniczną, na działce nr ewid. 108, obręb Poczołków, gmina Zębowice”.  

▪ pismami nr SG.6220.1.2022.MW z dnia 10.02.2022r. wystąpiono do organów opiniujących, 

współuczestniczących w postępowaniu, tj.: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w 

Opolu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnie 

i  Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, 

o wyrażenie opinii, na podstawie Karty informacyjnej przedsięwzięcia, w zakresie 

konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na 

środowisko i określenia zakresu ewentualnego raportu o oddziaływaniu na środowisko, 

Stronami niniejszego postępowania są podmioty, którym przysługuje prawo rzeczowe 

do nieruchomości, zlokalizowanych na obszarze położonym w odległości 100 m od granicy 

terenu przedmiotowego przedsięwzięcia.  

Zgodnie z art. 49 ustawy Kpa – o czynnościach organu strony mogą być zawiadamiane  

w inny sposób publicznego ogłaszania, np. poprzez zawiadomienie jw., przy czym 

zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

Stosownie do postanowień art.73 §1 ustawy Kpa, zainteresowane strony mają prawo  

przeglądać akta sprawy oraz sporządzać notatki i odpisy w Urzędzie Gminy Zębowice,  

ul. Izydora Murka 2, pokój nr 30 nr tel. 774216076 wew. 31  

e-mail: ug@zebowice.pl 

Ponadto informuję wszystkie strony tego postępowania o uprawnieniach, wynikających  

z art. 10 ustawy Kpa, do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. 
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