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                                                                 ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 61  § 1 i  § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t.: Dz. U. z 
2022 r. poz. 2000 z póź. zm.) oraz art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy  
z dnia 03 października 2008 r. - o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(j.t.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.), zawiadamiam, iż na wniosek Pani Olgi Nocoń 
działającej w imieniu firmy ,,Dynamik Filtr’’ Nocoń i Wspólnicy Spółka Jawna ul. Bór 139, 
42 – 202 Częstochowa  z dnia 26.09.2022 r. (data wpływu 30.09.2022 r.) zostało wszczęte 
postępowanie w sprawie wydania  decyzji o środowiskowych  uwarunkowaniach zgody na 
realizację przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 3,0 MW wraz z 
infrastrukturą  towarzyszącą  na  działkach  o  nr  geod.:  1082/3  i  1082/5  (obręb 
Brudzowice) , gmina Siewierz. 
Teren  na  którym  jest  planowane  przedsięwzięcie  nie  jest  objęty  miejscowym  planem 
zagospodarowania przestrzennego. 
Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 77 ust 1 i 2 ustawy 03 października 2008 r. - o 
udostępnianiu informacji  o środowisku i  jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z 
późn.  zm.)  tutejszy  organ  wystąpił  do  Regionalnego  Dyrektora  Ochrony  Środowiska  w 
Katowicach,  Państwowego  Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego  w  Dąbrowie  Górniczej 
oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego – Wody Polskie Zarząd  Zlewni w Katowicach 
o uzgodnienie warunków dla realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.
Ponadto  informuję  o  uprawnieniach stron postępowania  wynikających z  art.  10 ustawy – 
Kodeks postępowania  administracyjnego,  polegającego na  prawie  do  czynnego udziału  w 
każdym stadium postępowania.
Zgodnie z art. 73 – Kodeks postępowania administracyjnego stronom przysługuje możliwość 
przeglądania akt sprawy oraz sporządzania z nich notatek i odpisów w Referacie Gospodarki 
Gruntami i Ochrony Środowiska (II piętro, pok. 24).

Otrzymują:

1. ,,Dynamik Filtr’’  Nocoń i Wspólnicy
Spółka Jawna – Pani Olga Nocoń
ul. Bór 139
42 – 202 Częstochowa,
2. Strony biorące udział w postępowaniu administracyjnym – poprzez publiczne 
obwieszczenie:
- na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: www.siewierz.bip.info.pl,
- na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Siewierz: www.siewierz.pl,
- na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Siewierz ul. Żwirki i Wigury 16, 42 – 470  
Siewierz.
Zgodnie z art. 49 Kpa. Niniejszą informację uznaje się za doręczoną po upływie 14 dnia od 
dnia publicznego obwieszczenia.

Kopia:
aa.

http://www.siewierz.bip.info.pl/
http://www.siewierz.pl/


W związku z art.  13 ust.  1  i  ust.  2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z  27  
kwietnia 2016 r.  -  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i  w  
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnie rozporządzenie o  
ochronie danych tzw. (RODO) (Dz. Urz. UE L 119 Z 04.05. 2016 r. , str. 1) informujemy, iż administratorem  
Pani/Pana  danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta i Gminy Siewierz, ul. Żwirki i Wigury  16, 
42 – 470 Siewierz jest Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz, ul. Żwirki i Wigury 16, 42 – 470 Siewierz.
Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego. 
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie http://bip.siewierz.pl/bipkod/18492695 
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