
Chodzież, dnia  5 lipca 2021 r. 
OŚ.6220.1.2021 

 
OBWIESZCZENIE 

 
Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247) podaje się do publicznej 
wiadomości, że w dniu 02.07.2021 r. wydana została decyzja znak: OŚ.6220.1.2021  
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa zespołu elektrowni 
fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ew. 60/1 i 60/2 
w obrębie Kamionka oraz na działkach o nr ew. 3, 9 w obrębie Studzieniec, gmina Chodzież”. 
Decyzja ta została wydana na wniosek PV 1190 sp. z o.o. ul. Jasna 14/16A; 00-041 
Warszawa. Z treścią ww. decyzji oraz ze stosowną dokumentacją sprawy  można zapoznać się  
w Urzędzie Gminy Chodzież, ul. Notecka 28, 64-800 Chodzież w godzinach pracy urzędu. 
 
Treść ww. decyzji została również udostępniona w dniu 05.07.2021 r. na okres 14 dni  
w Biuletynie Informacji Publicznej tut. urzędu. 
 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735) w związku z art. 74 ust. 3 ww. ustawy  
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zawiadamia się wszystkie strony  
o wydaniu ww. decyzji . 
 
Jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10 stosuje się 
przepis art. 49 k.p.a.. Zgodnie zaś art. 49 k.p.a. zawiadomienie stron o decyzjach i innych 
czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego 
obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej 
miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 
podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa się za 
dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne 
publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. 
 
Na podstawie art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735) w trakcie biegu terminu do wniesienia 
odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji 
publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej 
oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron 
postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. 
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa  
Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest 
zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do 
wniesienia odwołania (art. 130 § 4 k.p.a.). 


