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Nr OŚ.6220.0004.2022 

Zawiadomienie  

o wszczęciu postępowania administracyjnego 

 

    Zgodnie z art.61 §4  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. 

z 2021 r., poz. 735 z późn. zm. dalej jako k.p.a) w związku z art. 73 ust.1 i art. 74 ust.3 i 3a 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 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.)  

zawiadamiam strony postępowania, 

że na wniosek PV FARM  Poręba 1 Sp. z o.o. ul. Rymera 3/2 40-048 Katowice z dnia 11 lipca 2022 roku 

(uzupełniony w dniu 16 września 2022 roku) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie systemu 

fotowoltaicznego Poręba, w skład którego będzie wchodziła elektrownia fotowoltaiczna o łącznej mocy do 7MW. 

Przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na działkach o numerach ewidencyjnych: 5676/15, 5676/16, 5676/17, 

5676/18, 56576/19, 5676/20, 5676/21 (obręb Poręba, Gmina Poręba, Powiat Zawierciański). 

Zgodnie z art.10 §1 k.p.a.  informuję o uprawnieniach stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym 

stadium postępowania oraz możliwości wypowiedzenia się co do zebranych materiałów i dowodów oraz 

zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie.  

Z dokumentacją sprawy zainteresowane strony mogą zapoznać się w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Miasta 

Poręba, ul. Mickiewicza 2, 42-480 Poręba, pok. nr 29B w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek-wtorek: od 7:30 

do 16:30, środa-czwartek od 7:30 do 15:30, piątek od 7:30 do 13:30). Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy. 

Ponadto informuję o możliwości składania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi można wnosić 

pisemnie  lub ustnie do protokołu.  

Zgodnie z art. 33 k.p.a. strona  może działać przez pełnomocnika, którym może być osoba fizyczna posiadająca 

zdolność do czynności prawnych; pełnomocnik doręcza oryginał lub urzędowo poświadczony odpis 

pełnomocnictwa do akt. 

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 w razie zaniedbania 

obowiązku określonego w §1  doręczenie pisma  pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny. 

Przedmiotowa inwestycja należy do kategorii przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisko, określonych w §3 ust. 1 pkt 54b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 z późn. zm.). 

 

Z up. Burmistrza Miasta Poręba 

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska 

Renata Otręba 

 

 

Osoba prowadząca sprawę :  

Renata Otręba  

tel. 32 67 71 867, 511 495 492 

e-mail: rotreba@umporeba.pl 

Otrzymują : 

1. PV FARM Poręba Sp. z o.o. 

ul. Rymera 3/2, 40-048 Katowice 

2. Strony postępowania w trybie art. 49 k.p.a. 

3. OŚ aa 
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