
BURMISTRZ  OPALENICY 

ul. 3 Maja 1, 64-330 Opalenica 

Opalenica, dnia 6 sierpnia 2019 r.  

GK.6220.4.2015.ES.4 

Zawiadomienie 

Na podstawie art. 10 § 1, art. 36 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 

3 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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamiam, że rozstrzygnięcie 

wznowionego postanowieniem GK.6220.4.2015.ES.1.z dnia 8 lipca 2019 r. postępowania 

zakończonego ostateczną decyzją Burmistrza Opalenicy GN III 7624- 25/09/10 z dnia 4 

stycznia 2011 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji 

przedsięwzięcia pn. „Budowa trzech elektrowni wiatrowych o mocy do 2,5 MW każda, 

z niezbędną infrastrukturą techniczną, położonych na terenie działek nr: 447, 426, 431, 454, 

452, 448, obręb Wojnowice, gmina Opalenica, powiat nowotomyski, województwo 

wielkopolskie” nastąpi w terminie późniejszym, z uwagi na brak możliwości dokonania 

analizy zgromadzonych dokumentów, które obecnie znajdują się w Samorządowym 

Kolegium Odwoławczym.  

Planowany termin załatwienia sprawy do dnia 8 września 2019 r. 

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Opalenicy,  

ul. 3 Maja 1, pokój 23 w godzinach 8:00- 15:00 od poniedziałku do piątku.  
 

Zawiadomienie zostało wywieszone na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Opalenicy i w Wojnowicach 

oraz opublikowane w BIPie i na stronie internetowej Urzędu w dniu 07 sierpnia.2019 r. 

 

Załącznik: 

Postanowienie Burmistrza Opalenicy  

GK.6220.4.2015.ES.1 z dnia 8 lipca 2019 r. 
 

Otrzymują: 

1. r. pr. Marcin Józefiak  

Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Józefiak  

ul. Grodziska 37/3a, 60-363 Poznań, 

2. Strony zgodnie z art. 49 k.p.a., 

3. innogy Renewables Polska Sp. z o.o. 

ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41 

00-347 Warszawa, 

4. a/a. 

Do wiadomości: 

Sołtys Wojnowic 

 
Art. 10. § 1. Kpa Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym 

stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów 

 i materiałów oraz zgłoszonych żądań. 

Art. 49. Kpa Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji 

publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego 

ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się 

za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

Art. 61 § 4. Kpa  O wszczęciu postępowania z urzędu lub na żądanie jednej ze stron należy zawiadomić 

wszystkie osoby będące stronami w sprawie. 

Art. 74. ust. 3 ustawy ooś  Jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego 

 

 

Sprawę prowadzi: 

Ewa Szychta 

tel. 61 4477281 w.24 

e-mail: srodowisko@opalenica.pl 
 

Z up. Burmistrza 

mgr Paweł Jakubowski 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/content.rpc?reqId=1436271105973_1805884030&nro=17959870&wersja=-1&dataOceny=2015-07-07&tknDATA=28%2C1436159443&class=CONTENT&loc=4&baseHref=http%3A%2F%2Flex.online.wolterskluwer.pl%2FWKPLOnline%2Findex.rpc&print=1#hiperlinkDocsList.rpc?hiperlink=type=merytoryczny:nro=Powszechny.1182654:part=a49:nr=1&full=1
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