
Znak: ROS.II.6220.4.2022       Gnojno,  06.07.2022r. 

                                                                                                                 

    

OBWIESZCZENIE 

WÓJTA GMINY GNOJNO 

z dnia 06 lipca 2022r. 

 

 

            Na podstawie art.49, art.61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 256 ze zm.) w związku z art.74 ust.3 ustawy  

z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania  na środowisko 

(t.j. Dz.U. z 2021r, poz. 247 ze zm.) zawiadamia się strony o wszczęciu na wniosek     Pełnomocnika  

Krzysztof Bussek  ul. Osińska  60 m.1, 44-240 Żory  działającego z pełnomocnictwa firmy  PRIME PV 

ASSETS  Sp. z o.o. ul. Marynarki Polskiej 163, 80-868 Gdańsk postępowanie w sprawie wydania 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla planowanego przedsięwzięcia  mogącego znacząco 

oddziaływać na środowisko pod nazwą  „Budowa  1-2 instalacji fotowoltaicznych pn. RZESZUTKI, na 

terenie działek nr ew. 121/6 I 122/4 obręb  Rzeszutki, o mocy do 2 MW wraz z niezbędną 

infrastrukturą techniczną i instalacją  towarzyszącą, z uwzględnieniem etapowania”, gmina Gnojno, 

powiat buski, województwo świętokrzyskie.   

 

          Celem prowadzonego postępowania jest dokonanie oceny oddziaływania na środowisko 

planowanego przedsięwzięcia przez określenie, analizę oraz ocenę bezpośredniego i pośredniego 

wpływu przedsięwzięcia na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi.  

         Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających 

 z art. 10 k.p.a., polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium, w tym  

o prawie do przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków  

w postępowaniu dowodowym. 

        Zgodnie z art.77 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 03 października 2008r. o udostępnieniu informacji o 

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach 

oddziaływania na środowisko (t .j. Dz.  U. z 2021r., poz. 247 ze zm.) oraz § 3 ust.1 pkt 54 lit. a 

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć  mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r.,poz.1839 ze zm.) decyzję 

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie  

wydaje się po zasięgnięciu opinii: 

 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach,  

 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Sandomierzu, 

 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku – Zdroju. 

        Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych 

opinii. 



Zgodnie z art.35 § 5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych 

w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz 

okresów opóźnień, spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. 

         Na podstawie art. 41 § 1 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i 

pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie  

swojego adresu. Zgodnie z § 2 tego przepisu, w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 

doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny. 

          Strony oraz zainteresowane podmioty mogą zapoznać się  z wnioskiem Inwestora oraz „Kartą 

informacyjną przedsięwzięcia” oraz złożyć uwagi i wnioski dotyczące przedsięwzięcia w Referacie 

Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Gnojno pokój Nr 9, Gnojno 145 , od poniedziałku do 

piątku, w godzinach urzędowania.  

            Liczba stron postępowania w niniejszej sprawie przekracza 10 zgodnie z art. 74 ust.3 ustawy z 

dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t .j. Dz.  U. z 

2021r, poz. 247 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia  14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania 

administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm.) zawiadomienie stron następuje poprzez 

obwieszczenie. 

           Zgodnie z art.49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uznaje się 

za doręczone po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

           Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na 

stronie internetowej BIP Urzędu Gminy, w publicznie dostępnym wykazie informacji o środowisku 

oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gnojno, tablicy ogłoszeń  sołectwa  Rzeszutki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obwieszczenie wywieszono w dniu   06 .07.2022r. 

Zdjęto w dniu …………… 

 


