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ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE 
o podjęciu postępowania administracyjnego 

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

(t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 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 2022 r. poz. 1029 ze zm.) zawiadamia się strony 
o wydaniu postanowienia z dnia 09.01.2023 r. o podjęciu zawieszonego postępowania 
administracyjnego ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. 
„Budowa do 5 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 5 MW wraz z niezbędną  infrastrukturą 
techniczną na działce o nr ewid. 494 w obrębie Mańkowice, Gmina Łambinowice”, z uwagi na 
przedłożenie przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu na środowisko.   

Na ww. postanowienie nie przysługuje stronom zażalenie.  
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 Mańkowice. Zgodnie z art. 49 Kpa 
zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia udostępnienia zawiadomienia  
w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Łambinowicach, przy ul. 
Zawadzkiego 29. Ponadto, stosownie do dyspozycji wyrażonej w art. 10 k.p.a., zawiadamiam strony 
postępowania, że z uwagi na konieczność dokonania  analizy przedłożonego raportu o oddziaływaniu 
przedsięwzięcia na środowisko, uzyskania wymaganych uzgodnień, a także mając na względzie 
obowiązek przeprowadzenia procedury udziału społeczeństwa oraz przeanalizowania całości zebranego 
materiału dowodowego, działając na podstawie art. 36 § 1 k.p.a. wyznacza się nowy termin załatwienia 
sprawy do dnia 31.05.2023 r.  

Równocześnie informuję, że zgodnie z art. 37 § 1 pkt 1 k.p.a. stronom  postępowania przysługuje 
prawo do wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za 
pośrednictwem tut. organu. 

          z up. Wójta Gminy 

         /-/ Jerzy Rosiński 

         Sekretarz Gminy 
 
 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń/BIP  19.01.2023 r.  
 
Zdjęto z tablicy ogłoszeń:…………..…………………………………… 
 
 
wyk. Agnieszka Krzyżanowska 
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