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OŚ.6220.1.6.2022.LR 

 

 

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE 

o wydaniu decyzji 

 

 

 Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego – dalej kpa (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.), w związku  

z art. 74 ust. 3 oraz art. 38 i art. 85 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 oddziaływanie na środowisko – dalej ooś (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) 

Wójt Gminy Widuchowa 

podaje do publicznej wiadomości informację 

o wydaniu w dniu 21 czerwca 2022 r. decyzji Wójta Gminy Widuchowa znak: 

OŚ.6220.1.5.2022.LR stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na 

środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Budowie wolnostojącej 

elektrowni  fotowoltaicznej o mocy do 2 MW lub wolnostojących elektrowni 

fotowoltaicznych o łącznej mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą 

realizowanych etapowo lub w całości na działce ewidencyjnej nr 32/2, obręb Żarczyn 

(Gmina Widuchowa, Powiat Gryfiński)”. Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy ooś niniejsze 

zawiadomienie-obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości, a także udostępnia od dnia 

21 czerwca 2022 r. na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy 

Widuchowa treść tej decyzji. 

 

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym opiniami organów o których mowa  

w art. 64 ust. 1 ww. ustawy ooś, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Widuchowa  

ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa. 

Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego 

w Szczecinie za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od daty 

doręczenia. 

Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy kpa, niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po 

upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji 

Publicznej. 
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