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                                               Syców, dnia 20.12.2022 r.  

Znak sprawy: GOS.6220.23.2022 

 

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE 
 

Zgodnie z art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2000, dalej k.p.a.),  

 

zawiadamiam strony postępowania, że 
  

w nawiązaniu do zawiadomienia znak: GOS.6220.23.2022 z dnia 16.12.2022 r., o wszczęciu 

postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 

pn.: „Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych Syców o łącznej mocy do 100 MWp w granicach 

obrębów Działosza, Komorów i Wielowieś (woj. dolnośląskie, gm. Syców) wraz z niezbędną 

infrastrukturą techniczną i magazynami energii”, informuję, że tut. organ przy wypisywaniu miejsca 

lokalizacji inwestycji pominął numer działki 161/2 obręb Komorów, gm. Syców. Ww. działka została 

ujęta we wniosku inwestora z dnia 02.12.2022 r., uzupełnionego pismem z dnia 14.12.2022 r. (data 

wpływu: 15.12.2022 r.)      

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 

ustawy ooś oraz art. 49 k.p.a. – niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do publicznej 

wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu 

Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Syców bip.sycow.pl na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta 

i Gminy Syców, oraz na właściwych terytorialnie tablicach ogłoszeń sołectwa Działosza, Komorów, 

Wielowieś.  

Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone stronom postępowania po upływie  

14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 
Zawiadomienie – obwieszczenie  

zostało udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej 

w dniu 20 grudnia 2022 r.    
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 
1. Strony postępowania przez obwieszczenie zgodnie z art. 49 k.p.a., 

2. A/a. 

Do wiadomości: 

1. Pełnomocnicy inwestora – Solarfarm Komorów Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 47, 52-311 Wrocław – imię, 

nazwisko i adres wg rozdzielnika 
Sporządził: Inspektor Wojciech Dryka,  tel. (062) 785 51 27 


