BURMISTRZ ZDZIESZOWIC
47-330 Zdzieszowice
ul. Bolesława Chrobrego 34

Zdzieszowice, dnia 11.03.2020 r.

OŚ.6220.6.2019.AK
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA ZDZIESZOWIC
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 o ocenach oddziaływania na
środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.), oraz art. 49 i art. 10 ustawy z dnia 4 czerwca
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) Burmistrz
Zdzieszowic
zawiadamia Strony postępowania
o wydaniu postanowienia nr OŚ.6220.6.2019.AK z dnia 11.03.2020 r. dotyczącego podjęcia
zawieszonego postępowania w przedmiocie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej Oleszka o mocy do 1 MWp wraz z
niezbędną infrastruktura techniczną planowanego w miejscowości Oleszka, obręb 0001, gmina
Zdzieszowice, na działce ewidencyjnej nr 2/23 z wniosku złożonego w dniu 07.ljl.2019 r. przez
pełnomocnika inwestora działającego w imieniu spółki KKG Biogaz S.A. ul. Stalowa 3/3, 41-200 Sosnowiec

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Z treścią ww. postanowienia oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać, się w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Zdzieszowicach w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, 47-330
Zdzieszowice, ul. B. Chrobrego 34, pokój nr B203, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do
15.30.
Jednocześnie zawiadamia się strony postępowania o uprawnieniach wynikających z art. 10 Kodeks
postępowania administracyjnego: organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny
udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do
zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Niniejsze obwieszczenie umieszczono:
1. na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach,
2. na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Gogolinie,
3. na tablicy informacyjnej w sołectwie Oleszka,
4. na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach - http://bip.zdzieszowice.pl.

