
BURMISTRZ ZDZIESZOWIC 
47-330 Zdzieszowice 

ul. Bolesława Chrobrego 34

OŚ.6220.6.2019. AK

Zdzieszowice, dnia 07.05.2020 r.

ZAWIADOMIENIE

Burmistrz Zdzieszowic na podstawie art. 36 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 wejście w życie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o 
szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 
568) nie może być załatwione w terminie wskazanym w Kodeksie postępowania administracyjnego. Ostateczny termin 
załatwienia sprawy zostanie wyznaczony po przywróceniu bieg terminów procesowych w postępowaniach 
administracyjnych.

Zgodnie z art. 15zzs ust. 1 pkt 6 ww. ustawy w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii 
ogłoszonego z powodu COVID-19 bieg terminów procesowych w postępowaniach administracyjnych nie rozpoczyna 
się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.

Zgodnie z art. 15zzs ust. 8 ww. ustawy bieg terminu:
• na milczące załatwienie sprawy,
• w innej sprawie, w której brak wyrażenia przez organ sprzeciwu, wydania decyzji, postanowienia albo innego 

rozstrzygnięcia uprawnia stronę lub uczestnika postępowania do podjęcia działania, dokonania czynności albo 
wpływa na zakres praw i obowiązków strony lub uczestnika postępowania,

• na wyrażenie przez organ stanowiska albo wydanie interpretacji indywidualnej, z wyjątkiem interpretacji 
indywidualnej, o której mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. -  Ordynacja podatkowa
nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na okres, o którym mowa w ust. 1.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. 
U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) dnia 11.03.2020 r. do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu został przekazany 
„Raport o oddziaływaniu na środowisko” sporządzony dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie instalacji 
fotowoltaicznej Oleszka o mocy do 1 MWp wraz z niezbędną infrastruktura techniczną celem uzgodnienie warunków 
realizacji przedsięwzięcia. Do dnia 07.06.2020 r. tutejszy urząd nie otrzymał warunków realizacji przedsięwzięcia z RDOŚ 
Opole, co jest konieczne do dalszego procedowania sprawy.

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

3. poprzez umieszczenie na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach -  http://bip.zdzieszowice.pl.
4. Urząd Miejski w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin z prośba o wywieszenie na tablicy ogłoszeń i w BIP.

http://bip.zdzieszowice.pl

