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Opalenica, dnia 20 listopada 2020 r. 

GK.6220.31.2020.ES.17

Zawiadomienie Stron o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy

Na podstawie art.  10 § 1, art.  36 § 1 i art.  49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz.  U.  z  2020  r.,  poz.  256 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 2020 r. poz. 283 ze zm.)
zawiadamiam,  że  w  celu  umożliwienia  Stronom  zapoznania  się  ze  zgromadzonym  materiałem
i wypowiedzenia,  przed  wydaniem  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  przedsięwzięcia
pn. „Budowa w obrębie Wojnowice, gm. Opalenica oraz w obrębie Dobieżyn i Szewce gm. Buk, elektrowni
fotowoltaicznej o mocy do około 50 MW, składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz
z infrastrukturą   towarzyszącą,  w  tym przyłączami  energetycznymi  i   stacjami  elektroenergetycznymi  oraz
opcjonalną stacją elektroenergetyczną SN/WN”, planowanego w granicach administracyjnych gminy Buk
(powiat poznański) oraz gminy Opalenica (powiat nowotomyski) województwo wielkopolskie, na działkach
nr: 26/4 obręb Dobieżyn, gmina Buk, 13 obręb Szewce gmina Buk, 540, 509 i 510 obręb Wojnowice, gmina
Opalenica przedłuża się termin wydania przedmiotowej decyzji do dnia 21 grudnia 2020 r.

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Opalenicy, ul. 3 Maja 1, pokój
nr  23,  w godzinach  8:00  -  15:00  od  poniedziałku  do  piątku.  Z uwagi  na  środki  ostrożności  związane
z wprowadzeniem  stanu  epidemicznego  konieczne  jest  wcześniejsze  telefoniczne  uzgodnienie  terminu
przeglądania akt.

Otrzymują:
1. Wnioskodawca: Centralna Grupa 

Energetyczna S.A. 
Posada, ul. Reymonta 23, 
62-530 Kazimierz Biskupi

2. Strony zgodnie z art. 49 k.p.a.
w związku z art. 74 ust. 3 ooś.

3. Burmistrz Miasta i Gminy Buk,
ul. Ratuszowa 1, 64-320 Buk

4. Sołtys  Wojnowic,
5. Sołtys Szewc,
6. Sołtys Dobieżyna,
7. a/a.

Art.     10.     §     1.     k.p.a  .   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.      36.      §      1.        k.p.a  .  o  każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie organ administracji  publicznej  jest
obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki, wskazując nowy termin załatwienia sprawy oraz pouczając
o prawie do wniesienia ponaglenia.
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Art. 37 k.p.a. stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeśli
1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym
zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność);
2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).
Art.      41.     k.p.a.  
§   1.   W  toku  postępowania  strony  oraz  ich  przedstawiciele  i  pełnomocnicy  mają  obowiązek  zawiadomić  organ
administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego.
§   2.   W razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek
prawny.
Art.     49.     k.p.a  .   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.     74. ust. 3 ustawy ooś    Jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
przekracza 10, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.
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Sprawę prowadzi: 
Ewa Szychta
tel. 679 873 202
e-mail: srodowisko@opalenica.pl
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