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OSZK.6220.15.2022                 Łambinowice 29.03.2022 r. 
 

 
 

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE 
o wydanym postanowieniu  

  
Na podstawie art. 49, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania 

administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.),  art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm.) 
zawiadamia się, że postanowieniem z dnia 21.03.2022 r., znak OSZK.6220.15.2022, tutejszy organ 
wydał postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla 
planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Budowa farmy fotowoltaicznej „Łambinowice 1”  
o łącznej mocy około 150 MW wraz z niezbędną  infrastrukturą techniczną” na działkach  
o numerach ewidencyjnych: 3/22, 3/23, 3/25, 3/27 i 3/38 obręb Malerzowice Wielkie, w ramach 
wszczętego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z wniosku z dnia 
11.01.2021 r.  

W związku z powyższym, zgodnie z art. 10 § 1 i 73 § 1 k.p.a., informuję o możliwości zapoznania 
się z aktami sprawy oraz o możliwości wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie w Urzędzie Gminy 
Łambinowice, ul. T. Zawadzkiego 29 w godzinach pracy urzędu (pokój nr 1), w terminie 7 dni od daty 
ogłoszenia obwieszczenia.  

Ze względu na fakt, że w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, to zgodnie z art. 74 ust. 3 
ustawy ooś oraz art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego – niniejsze zawiadomienie 
zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronach: Biuletynu Informacji 
Publicznej Urzędu Gminy w Łambinowicach – www.bip.lambinowice.pl oraz wywieszenie na tablicach 
ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Łambinowicach i w sołectwie Malerzowice Wlk. Zgodnie z art. 49 Kpa 
zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia udostępnienia zawiadomienia  
w Biuletynach Informacji Publicznej. 

Sprawa prowadzona jest z wniosku spółki LA Energy sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.  
          
         

             z up. Wójta 
        /-/ Jerzy Rosiński 
           Sekretarz Gminy  
         
 
 
 
 
 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń/BIP  29.03.2022 r.  
 
Zdjęto z tablicy ogłoszeń:…………..…………………………………… 
 
 
wyk. Agnieszka Krzyżanowska 
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