Brody, dnia 8 lutego 2022 r.
IT.6220.2.2022

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
Zgodnie z art. 49 oraz 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 poz. 735 z późn. zm.) zwanej dalej kpa, w związku z art. 73 ust.
1, art. 74 ust. 3 i 3f oraz art. 75 ust. 1 pkt 4 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 (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.) zwanej dalej
ustawą o ooś

podaję do publicznej wiadomości,
że w dniu 8 lutego 2022 r. na wniosek Pani Joanny Sługockiej – Pełnomocnika inwestora Vortex
Energy Solar Sp. z o.o. z siedzibą Pl. Rodła 8, 70-419 Szczecin, zostało wszczęte postępowanie
administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na budowie do 7 odrębnych farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 7 MW wraz
z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. Nr 74, Obręb 0008
Jasienica jedn. ew. 081103_Brody.
Przedmiotowa inwestycja należy do grupy przedsięwzięć określonych przepisem § 3 ust. 1 pkt
54b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839). Przytoczony przepis
klasyfikuje przedsięwzięcie jako mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Zgodnie
z art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy o ooś dla przedmiotowego przedsięwzięcia przeprowadzenie oceny
oddziaływania na środowisko jest wymagane, jeżeli obowiązek taki zostanie stwierdzony na
podstawie art. 63 ust. 1 ustawy.
Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji
przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej jest Wójt Gminy Brody. Decyzja
zostanie wydana po uzgodnieniu warunków realizacji przedsięwzięcia z Regionalnym Dyrektorem
Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, Państwowym Gospodarstwem Wodnym Zarząd
Zlewni Zgorzelec oraz uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żarach
zgodnie z art. 77 ustawy o ooś.
Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych
opinii pomocniczych oraz uzgodnień. Zgodnie z art. 35 § 5 Kpa do terminów załatwienia sprawy nie
wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności,
okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo
z przyczyn niezależnych od organu.

Pouczenie
Na podstawie art. 10 § 1. oraz art. 73 § 1. kpa strony postępowania do czasu wydania decyzji mają
prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, zapoznać się z zebranymi w sprawie
materiałami, a także składać pisemne i ustne wyjaśnienia dotyczące rozpatrywanej sprawy
i zgłoszonych żądań. Prawo do wglądu przysługuje stronom również po zakończeniu postępowania.
Zgodnie z art. 41 ust. 1 i 2 kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy
mają obowiązek zawiadomić organ o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego.
W razie zaniedbania powyższego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma
skutek prawny. Strona, która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu, albo siedziby
w Rzeczpospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, jeżeli nie ustanowiła
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pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczpospolitej Polskiej i nie działa za
pośrednictwem konsula Rzeczpospolitej Polskiej, jest obowiązana wskazać w Rzeczpospolitej Polskiej
pełnomocnika do doręczeń. W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej
strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Pełnomocnikiem strony może
być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Informuję także, że w myśl art. 35 §
5 kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa
dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień
spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
Brak czynnego udziału stron w postępowaniu nie będzie przeszkodą w wydaniu decyzji.
Materiały dotyczące planowanego przedsięwzięcia będą udostępnione w siedzibie Urzędu
Gminy Brody Rynek 2, 68-343 Brody pokój Nr 5, w godzinach pracy urzędu.
Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 9 ustawy o ooś informację o wszczętym postępowaniu administracyjnym
umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych prowadzonym przez Wójta Gminy Brody, na
stronie internetowej www.bip.brody.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brody i sołectwa
Janiszowice.

