
BURMISTRZ ZDZIESZOWIC 
47-330 Zdzieszowice 

ul. Bolesława Chrobrego 34 Zdzieszowice, dnia 28.08.2020 r.

OS.6220.10.2018.AK

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.)

że ze względu na skomplikowany charakter sprawy związanej z wydaniem decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowa instalacji radiokomunikacyjnej ORANGE POLSKA 
S.A. „ZDZIESZOWICE_POKOJU/ 37620” zlokalizowanego na działce ewidencyjnej nr 24/1, obręb 0007, 
Zdzieszowice, gmina Zdzieszowice, powiat krapkowicki z wniosku złożonego w dniu 06.12.2018 r. przez 
Electronic Control Systems S.A. z siedzibą w Balicach k. Krakowa, ul. Krakowska 84, 32-083 w imieniu 
którego działa pełnomocnik Pani Justyna Piotrowska nastąpi w terminie do 28.09.2020 r.

Dnia 17.08.2020 r. do tutejszego urzędu wpłynęła decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego 
w Opolu znak SK0.40.1081.2020.oś z dnia uchylającą w całości decyzję Burmistrza Zdzieszowic znak 
OŚ.6220.10.2018.AK z dnia 23.03.2020 r. i przekazującą sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I 
instancji. Pismem znak OŚ.6220.10.2018.AK z dnia 28.08.2020 r. Burmistrz Zdzieszowic wystąpił do 
inwestora o uzupełnienia Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia w zakresie wykazania nakładania się 
(nachodzenia) wiązek promieniowania emitowanego przez poszczególne anteny i jego wpływu na moc 
promieniowania wskazując 21-dniowy termin na uzupełnienie dokumentacji.

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. |

1. 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. Electronic Control Systems S.A. na ręce pełnomocnika Pani Justyna Piotrowska, ul. Krakowska 84, 32- 

083 Balice k. Krakowa

zawiadamia,

Uzasadnienie

Otrzymują:

2. A/a

http://bip.zdzieszowice.pl

