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ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE 

o przedłużeniu terminu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
  

Na  podstawie art. 36 § 1ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 
administracyjnego  (Dz. U. z 2020 r. poz. 256,  dalej:  k.p.a.) w związku z prowadzonym postępowaniem 
administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji 
przedsięwzięcia: ,, Budowa farmy fotowolaticznej o mocy do 10MW wraz z niezbędną infrastrukturą 
techniczną w obrębie Piątkowice, Gmina Łambinowice, działka nr 55/3”, zawiadamiam, iż nie jest 
możliwe  załatwienie  sprawy  w  terminie  określonym w art.  35k.p.a.   

Uzasadniając konieczność wydłużenia terminu informuję, że organ prowadzący postępowanie  
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia wystąpił  
w dniu 02.12.2020 r. do Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu 
Gospodarki Wodnej w Nysie z wnioskiem o wyrażenie opinii co konieczności przeprowadzenia oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz o zakres ewentualnego raportu o oddziaływaniu 
przedsięwzięcia na środowisko i do dnia 28.02.2021 r. nie otrzymał ww. opinii. Jednocześnie informuję, 
że Wnioskodawca, był wzywany o uzupełnienie przedłożonej dokumentacji. W dniu 18.02.2021 r. 
tutejszy organ dostarczył ww. organowi brakującą dokumentację. 

Organy opiniujące zobowiązane są do wyrażenia opinii w terminie 14 dni od dnia otrzymania 
wniosku od organu prowadzonego postępowanie w w/w sprawie.  

Rozstrzygnięcie w sprawie zostanie wydane w terminie do dnia 30.04.2021 r. 
Ponadto  informuję,  że  zgodnie  z art.  37  §  3  pkt  1 k.p.a.  w  przypadku  stwierdzenia 

bezczynności lub przewlekłości prowadzonego postępowania stronie przysługuje prawo do wniesienia  
ponaglenia  do  Samorządowego  Kolegium  Odwoławczego  w  Opolu za pośrednictwem Wójta Gminy 
Łambinowice. 

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 Kpa – niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do publicznej 
wiadomości przez zamieszczenie w 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 Piątkowice. Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uznaje się za doręczone 
po upływie 14 dni od dnia udostępnienia pisma w Biuletynach Informacji Publicznej. 
 
         

        Z up. Wójta Gminy Łambinowice 
        /-/ Jerzy Rosiński 
        Sekretarz Gminy Łambinowice 
 
 
    
 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń: 05.03.2021 r.   
 
Zdjęto z tablicy ogłoszeń:…………..…………………………………… 
 
wyk. Agnieszka Krzyżanowska 

mailto:ug@lambinowice.pl
https://bip.lambinowice.pl/34/105/informacja-o-prawach-osob.html
http://www.bip.lambinowice.pl/

