
 

 

Wierzbinek, dn. 03.02.2023 r. 

Wójt Gminy Wierzbinek 

OŚiZP.6220.16.2022.TW 

 

OBWIESZCZENIE 

Wójta Gminy Wierzbinek 

o wydanej decyzji 

 

 

Wójt Gminy Wierzbinek działając na podstawie art. 38 i 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 (t. j. Dz. 

U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.) zawiadamia, że 

w dniu 03.02.2023 r., na wniosek inwestora Copernic Black Sp. z o. o., ul. Lekarska 1,                    

31-203 Kraków wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację 

przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej PV Pamiątka II o mocy 

do 2,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”, na działce nr ew. 100, obręb 

Pamiątka tj. przedsięwzięcia wymienionego w § 3 ust. 1 pkt 54 lit. a) Rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko /Dz. U. z 2019, poz. 1839/. 

 

Jednocześnie zawiadamiam strony postępowania oraz wszystkich zainteresowanych                                

o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opiniami 

dokonanymi z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowym 

Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Koninie oraz Dyrektorem Państwowego 

Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich Zarządu Zlewni w Inowrocławiu. 

Decyzja oraz zgromadzona dokumentacja jest dostępna w Urzędzie Gminy w Wierzbinku, 

pokój nr 214, w godz. od 7:30 do 15:30. 

 

Wydana decyzja zawiera pouczenie: 

„Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego 

w Koninie za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia 

(art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 KPA). 

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 (art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego).” 

 
Sprawę prowadzi: insp. Tomasz Woźniak, tel. 63 2611380 w. 214 

 

Wójt Gminy Wierzbinek 

/-/ dr Paweł Szczepankiewicz 

 

 

 
Otrzymują: 
1. Copernic Black Sp. z o. o. – WNIOSKODAWCA 

 ul. Lekarska 1, 31-203 Kraków 
2. Wszystkie strony postępowania zgodnie 
   z art. 49 kpa (art. 74 ust. 3 ustawy ooś) 

a/a 


