Zdzieszowice, dnia 31.10. 2017 r.

OŚ,6220.5.2.1.2017.JBG

DECYZJA
Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 72a 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 2017 r. poz. 1405) po
rozpatrzeniu wniosku Pani Elżbiety Glita - Prezesa MG Green Energy 1 Sp. z o.o. , ul. Sadowa 27,
28-300 Jędrzejów o przeniesienie na rzecz MG Green Energy 1 Sp. z o.o. , ul. Sadowa 27, 28-300
Jędrzejów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr OŚ.6220.5.2.2017.JBG z dnia 30.03.2017 r.
na realizację przedsięwzięcia polegającego na „budowę farmy fotowoltaicznej składającej się z
zespołu 9 instalacji o mocy 1 MW każda wraz z infrastrukturą, zlokalizowanej na działkach
ewidencyjnych nr 1016/1, 980/1, 970, 968 obręb Januszkowice” wydanej przez Burmistrza
Zdzieszowic dla MG Speed Sp. z o.o. z siedzibą w Jędrzejowie przy ul. Sadowa 27
przenoszę
decyzję Burmistrza Zdzieszowice nr OŚ.6220.5.2.2017.JBG z dnia 30.03.2017 r. o środowiskowych
uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej
składającej się z zespołu 9 instalacji o mocy 1 MW każda wraz z infrastrukturą, zlokalizowanej na
działkach ewidencyjnych nr 1016/1, 980/1, 970, 968 obręb Januszkowice”
z: MG Speed Sp. z o.o. z siedzibą w Jędrzejowie przy ul. Sadowa 27
na rzecz: MG Green Energy 1 Sp. z o.o. , ul. Sadowa 27, 28-300 Jędrzejów
Warunki zawarte w decyzji Burmistrza Zdzieszowic nr OŚ.6220.5.2.2017.JBG z dnia 30.03.2017 r.
pozostają bez zmian.
Uzasadnienie
Pani Elżbieta Glita - Prezesa MG Green Energy 1 Sp. z o.o. , ul. Sadowa 27, 28-300 Jędrzejów,
wnioskiem (bez numeru) z dnia 23.10.2017 r. (data wpływu do Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach
26.10.2017 r.) zwróciła się do Burmistrza Zdzieszowic o przeniesienie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach nr OŚ.6220.5.2.2017.JBG z dnia 30.03.2017 r. na realizację przedsięwzięcia
polegającego na „budowie farmy fotowoltaicznej składającej się z zespołu 9 instalacji o mocy 1 MW
każda wraz z infrastrukturą, zlokalizowanej na działkach ewidencyjnych nr 1016/1, 980/1, 970, 968
obręb Januszkowice” na rzecz MG Green Energy 1 Sp. z o.o. , ul. Sadowa 27, 28-300 Jędrzejów.
Jednocześnie MG Green Energy 1 Sp. z o.o. , ul. Sadowa 27, 28-300 Jędrzejów w wyżej
wymienionym wniosku oświadczył, iż przyjmuje wszystkie warunki zawarte w tej decyzji.
Do wniosku zostało załączone oświadczenie, w którym Pan Marian Glita prokurent MG Green
Energy Sp. z o.o., ul. Sadowa 27, 28-300 Jędrzejów wyraziła zgodę na przeniesienie decyzji Burmistrza
Zdzieszowice nr OŚ.6220.5.2.2017.JBG z dnia 30.03.2017 r. na rzecz MG Green Energy 1 Sp. z o.o. ,
ul. Sadowa 27, 28-300 Jędrzejów.
Zgodnie z art. 72a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
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oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) organ właściwy do wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach jest obowiązany, za zgodą strony, na rzecz której decyzja została
wydana, do przeniesienia tej decyzji na rzecz innego podmiotu, jeżeli przyjmuje on warunki zawarte w
tej decyzji. Stronami w postępowaniu o przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach są
podmioty, między którymi ma być dokonane przeniesienie decyzji.
Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.
Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Opolu, za pośrednictwem Burmistrza Zdzieszowic, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (art.
127 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego).
Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1827 z późn.zm.) za wydanie powyższej decyzji pobrano opłatę skarbową w wysokości 105,00 zł
(słownie: sto pięć złotych).

BURMISTRZ
mgr Sybila Zimerman

Otrzymują:
Strony postępowania:
1. Pani Elżbieta Glita - prezesa MG Green Energy 1 Sp. z o.o. , ul. Sadowa 27, 28-300 Jędrzejów
2. Pan Marian Glita – prokurent MG Green Energy Sp. z o.o., ul. Sadowa 27, 28-300 Jędrzejów
Do wiadomości:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu, ul. Obrońców Stalingradu 66, 45-512 Opole
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach ul. Ks. Koziołka 30, 47-303
Krapkowice
3. tablica ogłoszeń w/m
4. strona internetowa BIP Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach
5. w miejscu planowanej inwestycji – sołectwo Januszkowice
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