Krajenka, dnia 25 czerwca 2021 r.
GOS.6220.5.2021
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 9, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2020 roku poz. 735), art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października
2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247
ze zm.), Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka zawiadamia:
1. o przesunięciu terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 30 MW
wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce o nr. ewidencyjnym 676/3 obręb
Krajenka, gmina Krajenka.
2. Przesunięcie terminu następuje z uwagi na przygotowywanie przez wnioskodawcę
uzupełnienia do karty informacyjnej przedsięwzięcia (kip), niezbędnego do uzyskania
opinii od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu. Wnioskodawca
wystąpił do RDOŚ o przedłużenie terminu wyznaczonego na uzupełnienie kip.
3. Nowy termin załatwienia sprawy wyznacza się do 25 sierpnia 2021 r.
4. Informuję, że zgodnie z art. 37 § 1 Kpa:
„§ 1. Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:
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).
§ 2. Ponaglenie zawiera uzasadnienie.
§ 3. Ponaglenie wnosi się:
1) do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie;
2) do organu prowadzącego postępowanie – jeżeli nie ma organu wyższego stopnia.
5. Z uwagi na to iż liczba stron w niniejszym postępowaniu przekracza 10 i strony są
powiadamiane w drodze obwieszczenia, doręczenie uważa się za dokonane po upływie
14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Publiczne udostępnienie niniejszego
zawiadomienia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Krajenka
następuje z dniem 25 czerwca 2021 r.
Otrzymują:
1. Strony postępowania zgodnie z art. 49 Kpa
2. a/a.

