BURMISTRZ ZDZIESZOWIC
47-330 Zdzieszowice
ul. Bolesława Chrobrego 34

j

OŚ.6220.6.2019.AK

!

Zdzieszowice, dnia 12.03.2020 r.
I

ZAWIADOMIENIE
Burmistrz Zdzieszowic na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu
postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)
zawiadamia,
że postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia pn. Budowa instalacji fotowoltaicznej Oleszka o mocy do 1 MWp wraz z niezbędną
infrastruktura techniczną planowanego w miejscowości Oleszka, obręb 0001, gmina Zdzieszowice, na
działce ewidencyjnej nr 2/23 z wniosku złożonego w dniu 07.11.2019 r. przez pełnomocnika inwestora
działającego w imieniu spółki KKG Biogaz S.A. ul. Stalowa 3/3, 41-200 Sosnowiec, ze względu na
skomplikowany charakter, sprawy nie może być załatwione w terminie wskazanym w Kodeksie postępowania
administracyjnego. Ostateczny termin załatwienia sprawy wyznacza się do dnia 12.05.2020 r.
Uzasadnienie

/

Postanowieniem znak OŚ.6220.6.2019.AK z dnia 23.12.2019 r. Burmistrz Zdzieszowic zawiesił
postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.
Budowa instalacji fotowoltaicznej Oleszka o mocy do 1 MWp wraz z niezbędną infrastruktura Techniczną do
czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
W dniu 09.03.2020 r. inwestor KKG Biogaz S.A. ul. Stalowa 3/3, 41-200 Sosnowiec, w imieniu
którego działa pełnomocnik złożył wymagany raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. W
związku z powyższym postanowieniem znak OŚ.6220.6.2019.AK z dnia 11.03.2020 r. Burmistrz Zdzieszowic
podjął zawieszone postępowanie, jednocześnie wydając zawiadomienie znak OŚ.6220.6.2019.AK z dnia
11.03.2020 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Zgodnie z art. 33
ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego w zawiadomieniu wskazano
30 dniowy termin na składanie wniosków i uwag w przedmiotowej sprawie, który rozpoczyna się w dniu
26.03.2020 r., a kończy w dniu 26.04.2020 r.
W związku z powyższym nie można zakończyć postępowania administracyjnego w przedmiotowej
sprawie w terminie wskazanym w art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Zgodnie z art. 36 i art. 37 Kodeksu postępowania administracyjnego stronom przysługuje możliwość
wniesienia ponaglenia na bezczynność bądź przewlekłość prowadzonego postępowania do Samorządowego
Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie.
Zgodnie z art. 37 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
ponaglenie winno zawierać uzasadnienie.

Otrzymują:
Strony postępowania:
1. KKG Biogaz S.A. ul. Stalowa 3/3, 41-200 Sosnowiec, na ręce pełnomocnika,
2. poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach,
3. poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w sołectwie Oleszka,
4. poprzez umieszczenie na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach - http://bip.zdzieszowice.pl.
5. Urząd Miejski w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin z prośba o wywieszenie na tablicy ogłoszeń i w BIP.

