
BURMISTRZ  OŻAROWA                  

 

  Ożarów, dn.  27.11.2018r. 

BIII.6220.5.2017                                  

                                                               OBWIESZCZENIE 

Na podstawie art. 33 ust. 1 w związku z art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz  art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 

października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa               

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U z 2018r.,  poz. 2081),                       
 

 

Burmistrz   Ożarowa 

 

 

 

podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek MG Green Energy Sp. z o. o.; ul. Sadowa 27, 28 – 300 

Jędrzejów z dnia 22.12.2017r. (uzupełnionego w dniach 10.01.2018r., 05.02.2018r., 12.02.2018r.) jest 

prowadzone postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 

przedsięwzięcia realizowanego pod nazwą: 

        ,,Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 999Wp”  
 

na działkach o nr ewidencyjnych 56 i 57 położonych w obrębie ewidencyjnym Karsy, gm. Ożarów. 

 

 

przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia 

na środowisko z udziałem społeczeństwa   

 

Planowane przedmiotowe przedsięwzięcie obejmuje swym zakresem budowę farmy fotowoltaicznej 

o mocy do 999 Wp wraz z infrastrukturą techniczną i towarzyszącą (inwertery – falowniki do 60 szt., 

kontenerowa stacja transformatorowa nN/SN wyposażona w instalację ogrzewania elektrycznego, 

oświetlenia i ppoż., okablowanie solarne, kablowe przyłącze elektroenergetyczne SN, ogrodzenie, 

oświetlenie, monitoring instalacji, nieutwardzone ścieżki technologiczne między rzędami paneli). 

Przewidziano instalację/montaż do 4167szt. ogniw fotowoltaicznych o mocy do 320Wp każde. 

Konstrukcja nośna, tzw. stoły fotowoltaiczne zamontowane zostaną pod kątem 20o-30o o orientacji 

południowej. Panele zostaną zamontowane w rzędach oddalonych od siebie od 10 m do 13 m. Stoły pod 

panele fotowoltaiczne zakotwione zostaną bezpośrednio w gruncie za pomocą stalowych słupów.  

Łączna powierzchnia zajęta pod instalację paneli fotowoltaicznych to ok. 2ha, natomiast 

całkowita powierzchnia działek inwestycyjnych wynosi 2,58ha. Farma fotowoltaiczna usytuowana 

zostanie od granicy południowej działek inwestycyjnych w kierunku północnym.   

 

     Stosownie zapisów § 3 ust. 1 pkt  52 lit b  rozporządzenia Rady  Ministrów z  dnia 9 listopada  2010r. 

w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać  na  środowisko (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 71), 

przedmiotowe przedsięwzięcie - zaliczane jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko. W myśl zapisów art. 3 ust. 1 pkt 8  ustawy o udostępnianiu informacji o 

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko, ocenie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - rozumie się przez 

to postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia, 

obejmujące w szczególności:  weryfikację raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, 

uzyskanie wymaganych ustawą opinii i uzgodnień, zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa                 

w postępowaniu. Burmistrz Ożarowa wydał postanowienie z dnia 11.04.2018r. zobowiązujące 

wnioskodawcę do sporządzenia raportu o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na środowisko i określił 

jego zakres. 

  

 
    Organem właściwym do wydania niniejszej decyzji jest Burmistrz Ożarowa.  
 

 

 
 

 



 
 

     Natomiast organami  biorącym  udział  w strategicznej  ocenie oddziaływania w/w przedsięwzięcia 

na środowisko  uzgadniając i opiniując są odpowiednio tj.: 

       a) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach: ul. Szymanowskiego 6, 25-361 Kielce, 

który postanowieniem znak: WOO-II.4221.22.2018.PW.3 z dnia 16.11.2018r. uzgodnił 

realizację w/w przedsięwzięcia w zakresie ochrony środowiska, określając jednocześnie warunki 

jego realizacji.   

     b)  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie: ul. Sempołowska 3, 27-500 Opatów,  

który postanowieniem  nr SE.V-4471/4/18 z dnia 11.10.2018r. zaopiniował realizację w/w 

przedsięwzięcia w zakresie zdrowia i życia ludzi.   
 

 

 Dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie przewiduje się  wystąpienia transgranicznego 

oddziaływania  na środowisko, a zatem nie zostało przeprowadzone postępowanie w tym zakresie. 
 

 

Informacje o tj.: 

      -  wniosku - umieszczono w „Publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach” prowadzonym 

przez Burmistrza Ożarowa, 

      - raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wraz z uzupełnieniem umieszczono                   

w „Publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach” prowadzonym przez Burmistrza 

Ożarowa.  

 

Informuje się  o tj.: 

- możliwości zapoznania się z wnioskiem oraz z pozostałą dokumentacją sprawy (w tym                        

 z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz   uzgodnieniem i opinią  w/w 

organów)  od dnia publicznego wywieszenia obwieszczenia,  

- możliwości składania przez wszystkich zainteresowanych uwag i wniosków odnośnie 

planowanego przedsięwzięcia w formie pisemnej, ustnie do protokołu w siedzibie                        

Urzędu Miejskiego w Ożarowie, ul. Stodolna 1, pokój 31, w godzinach 700 – 1500                                         

lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich 

kwalifikowalnym podpisem elektronicznym,   na adres e-mail: urzad@ozarow.pl , w terminie 

od  dnia 12.12.2018r. do dnia 10.01.2019r.             
        

 

Organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych uwag i wniosków jest Burmistrz Ożarowa.  
  
 

    BURMISTRZ   OŻAROWA 
/-/ Marcin Majcher  
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