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Z A W I A D O M I E N I E 
o wszczęciu  postępowania 

 
         Zgodnie z art. 61 § 1 i 4  ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 roku  Kodeks postępowania 
administracyjnego    ( Dz.U. z 2013r. poz. 267). 
 

 
ZAWIADAMIAM 

 
że w dniu 01.10.2013  roku  na wniosek   Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Michał Barcic,  
ul. Porcelitowa 4, 49-130 Tułowice  złożony przez   Pana Marka Tadeusza Kopacza działającego  
z upoważnienia inwestora  zostało  wszczęte postępowanie administracyjne o wydanie decyzji   
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na  
„Budowie elektrowni fotowoltaicznej  o mocy do 100 kW, linii SN wraz z kablami sterowania   
i telekomunikacyjnymi  oraz niezbędnymi urządzeniami elektroenergetycznymi” na działce nr 126/6, 
127/6, 128/12 k.m. 1 obręb Tułowice , gmina Tułowice. 
 Celem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko powyższego 
przedsięwzięcia jest określenie, analiza, oraz ocena bezpośredniego i pośredniego wpływu 
przedsięwzięcia na środowisko oraz warunki zdrowia i życia mieszkańców. 
 Niniejszym informuje o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających  
z art. 10 kodeksu postępowania administracyjnego  w zakresie czynnego udziału w każdym stadium 
postępowania.  
           Zgodnie z art. 33 ust. 1  ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji  
o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie  środowiska  oraz o ocenach 
oddziaływania  na środowisko  (Dz.U. z 2008 roku Nr 199 poz. 1227 z późniejszymi zmianami) przed 
wydaniem decyzji wymagającej udziału społeczeństwa organ właściwy do wydania decyzji, bez 
zbędnej zwłoki, podaje do publicznej wiadomości informacje o możliwości zapoznania się  
z wnioskiem i dokumentacją w sprawie oraz możliwości  składania uwag i wniosków w Urzędzie 
Gminy w Tułowicach mieszczącym się przy ulicy Szkolnej 1 w Tułowicach, pokój nr 3 w terminie 21 
dni od daty ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznych prowadzonym przez Urząd Gminy  
w Tułowicach. 

 
 Dane o wniosku   złożonym  umieszczono w  publicznie dostępnym  wykazie danych  
o dokumentach zawierających informacje o środowisku prowadzonym przez Urząd Gminy  
w Tułowicach . 
  
 Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach  zgody na realizację przedsięwzięcia  
w niniejszej sprawie wydaje się po zasięgnięciu  opinii Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Opolu i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  w Opolu.  
W przypadku nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko i przedłożenia raportu decyzję wydaje się po zaopiniowaniu warunków realizacji 
przedsięwzięcia przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu  
i uzgodnieniu warunków realizacji przedsięwzięcia pod względem wymagań ochrony środowiska  z 
Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska  w Opolu. Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy 
nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii  i uzgodnień. 
 
 Zgodnie z art. 35 § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego do terminów załatwiania 
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 . 
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 Zgodnie z art. 41 Kodeksu postępowania administracyjnego  w toku postępowania  strony oraz 
ich przedstawiciele  i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ prowadzący postępowanie  
o każdej zmianie swojego adresu. W razie zaniedbania wyżej wymienionego obowiązku doręczenie 
pisma pod dotychczasowy adres  ma skutek prawny. 

 
         Z aktami sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy W Tułowicach  w  przy  

ul. Szkolnej 1, pokój nr 3, w godzinach pracy urzędu. 
 
 
 
 
        Wójt Gminy Tułowice 
             Wiesław Plewa 
 
 
 
 
 
 
                                                                         
 
Otrzymują: 
(za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) 
 
Otrzymują: 
(za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) 

                        1.Pan Tadeusz Kopacz pełnomocnik występujący w imieniu  Przedsiębiorstwa Wielobranżowego 
Michał Barcic, ul. Porcelitowa 4, 49-130Tułowice 
2. Pozostałe strony wg rozdzielnika  
5. aa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


