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Znak sprawy: GOS.6220.17.2021 

 

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZNIE 

o wydaniu decyzji  

 
Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji  

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

oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm., dalej ustawa ooś) oraz art. 49 

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r.,  

poz. 735, dalej k.p.a.) 

 
zawiadamiam strony postępowania 

  

o wydaniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Syców w dniu 29.07.2021 r. decyzji znak: 

GOS.6220.17.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy 

fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na części działki o nr ew. 278/7  

w miejscowości Komorów – instalacja XI”, w zakresie wnioskowanej zmiany ostatecznej decyzji  

Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 12.08.2019 r., znak: OR.RGOiOŚ.6220.13.2019,  

o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy 

fotowoltaicznej o mocy 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr ew. 278/7, obręb 0005 

Komorów, gmina Syców – instalacja XI”. 

Ww. decyzja wraz z dokumentacją sprawy, w tym opiniami: Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska we Wrocławiu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnicy  

oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Lesznie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, 

znajdują się do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Syców, w Wydziale Gospodarki 

Odpadami i Środowiska, w pokoju 1A, w godzinach urzędowania (tj. poniedziałek, środa, czwartek, 

piątek 7:30-15:30, wtorek 8:30-16:30). 

W związku z ogłoszeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii związanego  

z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 do czasu odwołania tego stanu, w celu zapoznania  

się z treścią decyzji oraz dokumentacją w powyższej sprawy należy kontaktować się telefonicznie  

z osobą prowadzącą postępowanie pod nr telefonu 62 785 51 27 lub drogą elektroniczną na adres 

w.dryka@sycow.pl. 

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, niniejsze zawiadomienie-

obwieszczenie zostaje podane stronom postępowania poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu 

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

właściwej terytorialnie tablicy ogłoszeń sołectwa Komorów. 

Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone 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 29 lipca 2021 r.    

 
 

 

 

 

Otrzymują: 
1. Inwestor – Standard Power Development Sp. z o.o. Sp. k., ul. Jana Dekerta 18, 30-703 Kraków   

– imię, nazwisko i adres wg rozdzielnika, 

2. Strony postępowania przez obwieszczenie zgodnie z art. 49 k.p.a.,  

3. A/a. 
Sporządził: Inspektor W. Dryka,  tel. (062) 785 51 27 

mailto:w.dryka@sycow.pl
http://www.bip.sycow.pl/

