
 

 

              Namysłów, dnia 20 kwietnia 2022 r.

       

GK.6220.9.2021.MZ                                                                            

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE  

Zgodnie z art. 61 § 4, art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm. – dalej k.p.a.) oraz art. 73 ust. 1, 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 2021 r., poz. 2373 ze zm.  – dalej ustawa ooś), 

zawiadamiam  

o przystąpieniu do ponownego rozpatrzenia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa Elektrowni Fotowoltaicznej o mocy do 6 MW 
wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków 
nr 249, 314/3, 277/3, 315/3 w  obrębie geodezyjnym 0054 Smarchowice Małe, gmina Namysłów”. 

Decyzją z dnia 21 marca  2022 roku znak: SKO.40.3169.2021.oś Samorządowe Kolegium 
Odwoławcze  w Opolu uchyliło zaskarżoną decyzję Burmistrza Namysłowa z dnia 7 października 2021 
roku znak GK.6220.8.2021.MZ wydaną na rzecz AKMENERGIA Sp. z o.o. , ul. Jana Ostroroga 72A, 
64-100 Leszno, odmawiającą wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację 
przedsięwzięcia polegającego na „Budowie Elektrowni Fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz 
z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 249, 
314/3, 277/3, 315/3 w  obrębie geodezyjnym 0054 Smarchowice Małe, gmina Namysłów” i przekazało 
sprawę organowi I instancji do ponownego rozpatrzenia.  

Zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a., strony postępowania mają prawo do czynnego udziału w każdym 
stadium postępowania oraz możliwość wypowiedzenia się co do zebranych materiałów, dowodów raz 
zgłoszonych żądań. 

Informuję, że zgodnie z art. 41 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele 
i  pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego 
adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod 
dotychczasowym adresem ma skutek prawny. 

Informacja została podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu 
Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie www.bip.namyslow.eu, na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Namysłowie oraz w miejscu realizacji inwestycji.  

Dokumentacja w powyższej sprawie znajduje się w siedzibie Urzędu Miejskiego  
w Namysłowie przy ulicy Stanisława Dubois 3, Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji, 
budynek  B  pok. Nr 14. 

Uwagi i wnioski można składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie ul. Stanisława 
Dubois 3, 46-100 Namysłów. 

 

Z up. Burmistrza 

/-/ Roman Kania 

Sprawę prowadzi:  
Małgorzata Żak - stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami komunalnymi  
tel. 77/419 03 49, e-mail: malgorzata.zak@namyslow.eu 


