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  Wójt Gminy Popielów 
Nr sprawy BOS.6220.11.2021.RZ.2 

Obwieszczenie 

o uzyskanych opiniach  

 Na podstawie art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (tj.Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 
października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj.Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 z późn. 
zm.) 

Zawiadamiam 

o otrzymanych opiniach od organów opiniujących dla zadania pn. „Budowa zespołu elektrowni 
fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie geodezyjnym Popielów, 
Arkusz 1, gmina Popielów”. 

Pismem nr NZ.9022.8.4.2022.EK z dnia 05.01.2022 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w 
Opolu wyraził opinię, że nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia. 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Opolu  pismem nr 
GL.ZZŚ.3.435.1.2022.DB z dnia 14.01.2022r. (data wpływu 19.01.2022r.) wyraziło opinię, że dla 
wskazanego przedsięwzięcia nie ma obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, 
ale zostały określone warunki tej realizacji. 

Postanowieniem nr WOOŚ.4220.537.2021.JGD z dnia 13.01.2022 r. Regionalny Dyrektor Ochrony 
Środowiska w Opolu wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 

Informuję również, że postanowieniem nr WOOŚ.4220.537.2021.JGD z dnia 27.01.2022r. Regionalny 
Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu sprostował z urzędu oczywistą omyłkę w postanowieniu  
nr WOOŚ.4220.537.2021.JGD z dnia 13.01.2022r.  

Z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Popielowie, ul. Opolska 13 w 
godzinach pracy Urzędu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z pracownikiem Urzędu Gminy w 
Popielowie tel.: 77 427 5853.  



Data wywieszenia obwieszczenia: 09.02.2022 r. 

Data ściągnięcia obwieszczenia: 

Otrzymuje: 
1. Inwestor 
2. Strony postępowania – poprzez obwieszczenie w trybie art. 49 K.p.a 

Niniejsze zawiadomienie umieszcza się na: 
1. Tablicy ogłoszeń UG w Popielowie 
2. Tablica ogłoszeń sołectwa Popielów 
3. BIP Urzędu Gminy w Popielowie  
4. a/a 
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