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Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), w związku 
z art. 73 ust. 1 i 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 (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.).

Wójt Gminy Baćkowice zawiadamia Strony postępowania

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na:
Budowie Elektrowni Słonecznej „Piórków-Kolonia” wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą na działce nr 416, 418 o mocy do 2MW (lub do 2xlMW) 
(obręb Piórków Kolonia) w miejscowości Piórków Kolonia, gmina Baćkowice.

Postępowanie prowadzone jest na wniosek z dnia 20.04.2022r. Inwestora - Polska 
Energia Odnawialna Sp. z o. o. ul. Witolda Gombrowicza 6H/3 60-461 Poznań 
( data wpływu do Urzędu 22.04.2022r.).

Przedmiotowe przedsięwzięcie jest zaliczane do przedsięwzięć mogących potencjalnie 
znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w art. 71 ust. 2 pkt. 2 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 (Dz. U. 2021, poz. 2373 ze zm.), wymienione w §3 ust. 1 pkt 54 A 
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019, poz. 1839).

Informuję również, że na podstawie art. 64, ust.l, pkt 1 i pkt 4 cytowanej ustawy 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, pismem z dnia 
10.05.2022r., znak: OŚ.6220.2.2022 wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Kielcach oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 
w Krakowie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, z prośbą o opinię, 
co do konieczności lub braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania 
na środowisko oraz ewentualnego określenie zakresu raportu o oddziaływaniu 
na środowisko.



Zgodnie z art.28 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego stroną jest każdy, 
czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo, kto żąda 
czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

Z dokumentacją w przedmiotowej sprawie zainteresowane Strony mogą zapoznać 
się oraz składać uwagi i wnioski w Urzędzie Gminy Baćkowice, Baćkowice 84, 
27-552 Baćkowice w godzinach od 7:30 do 15:30 po uprzednim kontakcie z osobą 
prowadzącą przedmiotowe postępowanie: tel. tel. 15 868-62-04 w. 242 lub przesłać na 
adres: Wójt Gminy Baćkowice, Baćkowice 84, 27-552 Baćkowice bądź przesłać 
elektronicznie na adres: ug backowice@pro.onet.pl

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

Zgodnie z art. 49 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku 
zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po 
upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Data podania do publicznej wiadomości: 10.05.2022r.

WÓJT

Otrzymują:
1. Strony postępowania w trybie art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i 

jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na 
środowisko w związku z art. 49 ustawy - kodeks postępowania administracyjnego, tj. poprzez: 
zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Baćkowicach pod adresem: 
http://www.bip.hackowice-gmina.pl/, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w 
Baćkowicach, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w miejscowościach: Piórków-Kolonia.

2. a/a

Do wiadomości:
1 .Polska Energia Odnawialna Sp. z o. o. ul. Witolda Gombrowicza 6H/3 60-461 Poznań
2. Bożena Grys, Sołtys sołectwa Piórków-Kolonia, Piórków-Kolonia 81, 27-552 Baćkowice
3. Urząd Gminy w Baćkowicach.
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