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Poręba, dnia 26 października 2022 roku 

Nr OŚ.6220.0004.2022 

 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 

w Katowicach 

Pl. Grunwaldzki 8-10 

40-127 Katowice 

 

 

dotyczy: wyrażenia opinii odnośnie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na  środowisko    

planowanego przedsięwzięcia i ewentualnego ustalenia zakresu raportu 

 

       Niniejszym informuję, że na wniosek PV FARM Poręba 1 Sp. z o.o. ul. Rymera 3/2 40-048 Katowice 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. 

       Zgodnie z § 3 ust.1 pkt 54 lit.b  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie 

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

przedsięwzięcie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla 

których może być wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko. 

       W związku z powyższym, zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 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. dalej jako u.o.o.ś.) zwracam 

się o wyrażenie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w/w 

przedsięwzięcia, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – o ustalenie zakresu raportu o oddziaływaniu 

przedsięwzięcia na środowisko. 

       Jednocześnie informuję, że dla przedmiotowego terenu brak planu zagospodarowania przestrzennego. 

 

     Z up. Burmistrza Miasta Poręba  

     Kierownik Referatu Ochrony Środowiska 

     Renata Otręba 

 

 

Załączniki: 

1.  Wniosek PV FARM PORĘBA 1 Sp. z o.o. 

     2.      Karta informacyjna przedsięwzięcia (wersja papierowa, CD) 

3.  Załączniki mapowe (wersja papierowa, CD) 

4.  Oświadczenie w związku z art. 64 ust.2a u.o.o.ś. 

 

Otrzymują : 

1. Adresat 

2. PV FARM PORĘBA 1 Sp. z o.o. 

ul. Rymera 3/2, 40-048 Katowice 

3. Strony postępowania przez zawiadomienie w trybie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks 

postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) 

4. OŚ aa 
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           Państwowy Powiatowy 

           Inspektor Sanitarny w Zawierciu 

           ul. 11-go Listopada 15 

           42-400 Zawiercie 

 

 

dotyczy: wyrażenia opinii odnośnie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 

planowanego przedsięwzięcia i ewentualnego ustalenia zakresu raportu 

 

       Niniejszym informuję, że na wniosek PV FARM Poręba 1 Sp. z o.o. ul. Rymera 3/2 40-048 Katowice 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. 

       Zgodnie z § 3 ust.1 pkt 54 lit.b  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie 

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

przedsięwzięcie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla 

których może być wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko. 

       W związku z powyższym, zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 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. dalej jako u.o.o.ś.) zwracam 

się o wyrażenie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w/w 

przedsięwzięcia, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – o ustalenie zakresu raportu o oddziaływaniu 

przedsięwzięcia na środowisko. 

       Jednocześnie informuję, że dla przedmiotowego terenu brak planu zagospodarowania przestrzennego. 

 

 

     Z up. Burmistrza Miasta Poręba  

     Kierownik Referatu Ochrony Środowiska 

     Renata Otręba 

 

Załączniki: 

1.Wniosek PV FARM PORĘBA 1 Sp. z o.o. 

2.Karta informacyjna przedsięwzięcia (wersja papierowa, CD) 

3.Załączniki mapowe (wersja papierowa, CD) 

 

Otrzymują : 

1. Adresat 

2. PV FARM PORĘBA 1 Sp. z o.o. 

ul. Rymera 3/2, 40-048 Katowice 

3. Strony postępowania przez zawiadomienie w trybie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks 

postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z późn. zm.) 

4. OŚ aa 
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           Państwowe Gospodarstwo Wodne  

           Wody Polskie 

           Zarząd Zlewni w Katowicach 

                                                                            Pl. Grunwaldzki 8-10 

                                                                            40-127 Katowice 

 

 

dotyczy: wyrażenia opinii odnośnie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na  środowisko 

planowanego przedsięwzięcia i ewentualnego ustalenia zakresu raportu 

 

       Niniejszym informuję, że na wniosek PV FARM Poręba 1 Sp. z o.o. ul. Rymera 3/2 40-048 Katowice 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. 

       Zgodnie z § 3 ust.1 pkt 54 lit.b  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie 

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

planowane przedsięwzięcie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisko, dla których może być wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko. 

       W związku z powyższym, zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt. 4 i ust. 2 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. dalej jako u.o.o.ś.) zwracam 

się o wyrażenie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w/w 

przedsięwzięcia, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – o ustalenie zakresu raportu o oddziaływaniu 

przedsięwzięcia na środowisko. 

       Jednocześnie informuję, że dla przedmiotowego terenu brak planu zagospodarowania przestrzennego. 

 

 

     Z up. Burmistrza Miasta Poręba  

     Kierownik Referatu Ochrony Środowiska 

     Renata Otręba 

 

 

Załączniki: 

1. Wniosek PV FARM PORĘBA 1 Sp. z o.o. 

2. Karta informacyjna przedsięwzięcia (wersja papierowa, CD)  

3. Załączniki mapowe (wersja papierowa, CD) 

 

Otrzymują : 

1. Adresat 

2. PV FARM PORĘBA 1 Sp. z o.o. 

       ul. Rymera 3/2, 40-048 Katowice 

3. Strony postępowania przez zawiadomienie w trybie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks 

postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) 

4. OŚ aa 
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Urząd Miejski w  Zawierciu  

ul. Leśna 2 

42-400 Zawiercie 

 

 

 

         Niniejszym informuję, 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). 

         W związku z powyższym w oparciu o art. 75 ust.4 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) zwracam się o wyrażenie opinii w przedmiotowej 

sprawie. 

          

     Z up. Burmistrza Miasta Poręba  

     Kierownik Referatu Ochrony Środowiska 

     Renata Otręba 

 

 

Załączniki: 

1. Wniosek PV FARM PORĘBA 1 Sp. z o.o. 

2. Karta informacyjna przedsięwzięcia (CD) 

3. Załącznik mapowy(CD) 

 

Otrzymują : 

1. Adresat 

2. PV FARM PORĘBA 1 Sp. z o.o. 

             ul. Rymera 3/2, 40-048 Katowice 

3. Strony postępowania przez zawiadomienie  

             w trybie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku 

             Kodeks postępowania administracyjnego  

             (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z późn. zm.) 

4. OŚ aa 
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