
BURMISTRZ ZDZIESZOWIC 
47-330 Zdzieszowice 

ul. Bolesława Chrobrego 34

OŚ.6220.4.2019. AK
Zdzieszowice, dnia 02.12.2019 r.

ZAWIADOMIENIE

Burmistrz Zdzieszowic na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu 
postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn.zm.)

zawiadamia,
że z przyczyn niezależnych od organu spowodowanych oczekiwaniem na opinie organów opiniodawczych 
załatwienie sprawy związanej z wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 
pn. budowa wieży telekomunikacyjnej wraz z instalacją radiokomunikacyjną (stacją bazową) i niezbędną 
infrastrukturą KOP_ZDZIESZOWICE_KOZIELSKA_37708 planowanego w miejscowości 
Zdzieszowice, gmina Zdzieszowice, na działce ewidencyjnej nr 1436/1 z wniosku złożonego w dniu 
08.10.2019 r. (uzupełnionego w dniu 31.10.2019 r.) przez Pełnomocnika inwestora Pana Piotra Olszewskiego, 
ul. Leśna 34B/4, 81-549" Gdynia działającego w imieniu EmiTel S.A. ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 
Warszawa nastąpi w terminie do 04.01.2019 r.

Uzasadnienie
Postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie zostało wszczęte dnia 05.11.2019 r. Burmistrz 

Zdzieszowic pismem z dnia 05.11.2019 r. wystąpił do: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w 
Krapkowicach, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowego Gospodarstwa Wodnego 
Wody Polskie RZGW w Gliwicach Zarządu Zlewni w Opolu o wydanie opinii, co do potrzeby 
przeprowadzenia oceny oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu. 
Pismo RDOŚ w Opolu, pismo PPIS w Krapkowicach oraz opinia PGW WP w Gliwicach wpłynęły do 
tutejszego urzędu odpowiednio w dniach: 22.11.2019 r., 25.11.2019 r., 25.11.2019 r. Zgodnie z art. 10 § 1 
Kodeksu postępowania administracyjnego dnia 02.12.2019 ‘r. Burmistrz Zdzieszowic wydał obwieszczenie 
zawiadamiające strony postępowania o pismach oraz o wyrażonej opinii oraz o możliwości wypowiedzenia się 
co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty obwieszczenia 
niniejszego pisma.

W związku z powyższym nie można zakończyć postępowania administracyjnego w przedmiotowej 
sprawie w terminie wskazanym w art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego.

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. poprzez umieszczenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach,
2. poprzez umieszczenie na stronie internetowej BIP UM w Zdzieszowicach - http://bip.zdzieszowice.pl.
3. EmiTel S.A. na ręce pełnomocnika Piotra Olszewskiego, ul. Leśna 34B/4, 81-549 Gdynia

http://bip.zdzieszowice.pl

