
 

 

Radłów, dnia 27 grudnia 2021 r. 

IZPŚ.6220.4.2021                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE 

o wszczęciu postępowania   

 

 Zgodnie z art. 10 § 1, art. 49 § 1 i 2  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks 

postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 – zwanej dalej k.p.a.) a także art. 

73 ust. 1 oraz 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 ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm. - zwanej dalej ustawą ooś)  

zawiadamiam strony postępowania,  

że na wniosek z dnia 17 grudnia 2021 r. (data wpływu: 20 grudnia 2021 roku) Inwestora –spółki 

FF AE1 Sp. z o. o. AWARD Business Park, ul. Zwycięska 41, 53-033 Wrocław, 

reprezentowanej przez pełnomocnika, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania 

decyzji o  środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 

elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 180 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą 

(magazyn energii, elektrolizery, sieć energetyczna i techniczna) w miejscowości 

Kościeliska, gm. Radłów, na działkach nr 409, 413, 367, 420/1, 420/2, 524, 527, 529, 576. 

Wobec powyższego informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania 

wynikających z art. 10 k.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. Z 

dokumentacją w powyższej sprawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Radłów 

przy ul. Oleskiej 3,46-331 Radłów, w godzinach pracy Urzędu.  

Przedmiotowa inwestycja należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko, określonych w rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 

2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 

2019 r., poz. 1839).   

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy 

Radłów. Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy ooś, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla 

niniejszego przedsięwzięcia wydaje się po uzyskaniu opinii organów opiniujących. 

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu 

wymaganych opinii pomocniczych oraz ewentualnych uzgodnień wydanych przez 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni PGW WP 

w Kaliszu.  

 



 

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie 

z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy ooś oraz art. 49 k.p.a. – zawiadomienie zostaje 

zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Radłów  bip.radlow.pl. 

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 27 grudnia 2021 r.  

 

Otrzymują:  

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

2. aa. 

 
Do wiadomości: 
Pełnomocnik Inwestora – adres wg  rozdzielnika 
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