
BURMISTRZ 

MIASTA I GMINY OLEŚNICA 

Oleśnica. 17.06.2022 r. 

BKŚ.IV.6220.6.2020  

 

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE 

o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy 

 

Na podstawie art. 49, art. 36 § 1 w związku z art. 35, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 

Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), zwanym dalej 

Kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji 

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

oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247) zwaną dalej ooś, 

zawiadamiam 

o przedłużenia terminu załatwienia sprawy w postępowaniu o wydanie decyzji  

o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji 

fotowoltaicznej o mocy do 150 MW ze stacją transformatorową  WN/SN, stacjami SN/nN 

oraz niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowaną na działce o nr ewid. 851  

w obrębie Oleśnica, gm. Oleśnica” wszczętym na wniosek Inwestora Projekt – Solartechnik 

Dystrybucja Sp. z o. o. ul. Norberta Barlickiego 2, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, działającego 

przez pełnomocnika Pana Błażeja Brasse. 

 Przyczyną przedłużenia ww. terminu jest skomplikowany charakter sprawy, oraz 

konieczność wnikliwego rozpatrzenia zebranego materiału dowodowego. 

W związku z powyższym wyznacza się nowy termin załatwienia sprawy do 18.07.2022 r. 

Zgodnie z art. 37 Kpa Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli nie 

załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 Kpa lub przepisach szczególnych ani  

w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 lub postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest 

to niezbędne do załatwienia sprawy. 

Z uwagi na fakt, iż liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji  

o środowiskowych uwarunkowaniach przedmiotowego przedsięwzięcia przekracza 10, 

zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś i art. 49 § 1 Kpa zawiadomienie stron o decyzjach i innych 

czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego 

obwieszczenia. Zgodnie z art. 49 §2 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 

14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. 

 

Z up. BURMISTRZA  

mgr inż. Anna Antonik 
          KIEROWNIK 
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Otrzymują: 

1. Strony postępowania poprzez obwieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu 

Miasta i Gminy Oleśnica, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Oleśnica, oraz w pobliżu miejsca 

planowanego przedsięwzięcia na tablicach ogłoszeń w miejscowości Oleśnica, Borzymów, Wojnów, oraz 

Wólka Oleśnicka, 

2. Pełnomocnik Inwestora – Pan Błażej Brasse, 

3. a/a 


