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                                                                                                                       Namysłów, dnia 16 marca 2023 r.

       

GK.6220.9.2021.MZ                                                                            

 

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE 

 

Zgodnie z art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) – dalej ustawa kpa, oraz z 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 ocenach oddziaływania na środowisko 

(Dz. U.  z  2022 r. poz. 1029 ze zm.) – dalej ustawa ooś,  

zawiadamiam 

że, w toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla 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”, którego Wnioskodawcą jest AKMENERGIA Sp. z o.o., ul. Jana Ostroroga 72A, 

64 – 100 Leszno, w dniu 16 marca 2023 r. tut. organ wydał postanowienie znak: GK.6220.9.2021.MZ 

o zawieszeniu przedmiotowego postępowania. 

  Pismem z dnia 10 marca 2023 r. Wnioskodawca złożył wniosek o zawieszenie postępowania 

administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w 

przedsięwzięcia. 

Zgodnie z art. 86d ust. 1 pkt. 1 ustawy ooś, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach, na wniosek podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia zawiesza 

postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli nie zagraża to 

interesowi społecznemu. 

 Zgodnie z art. 86d ust. 2 ustawy ooś, jeżeli w okresie trzech lat od daty zawieszenia postępowania 

podmiot planujący podjęcie realizacji przedsięwzięcia nie zwróci się o podjęcie postępowania, żądanie 

wszczęcia postępowania uważa się za wycofane. 

Informuję o możliwości zapoznania się z treścią w/w postanowienia w siedzibie Urzędu Miejskiego 

w Namysłowie /Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Inwestycji/, budynek B, 

pok. nr  14 w godzinach urzędowania. 

Uprawnienia stron wynikają z art. 10 § 1 ustawy kpa i polegają na prawie do czynnego udziału 

w każdym stadium postępowania, przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania 

wniosków. 

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. W takim przypadku zgodnie 

z art. 49 § 2 ustawy kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego 

ogłoszenia. 
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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 w godzinach urzędowania. 

 

 

Z up. Burmistrza  

/-/ Roman Kania 

 
 
Zawiadomienie – obwieszczenie zostało udostępnione 
w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 17.03.2023 r. 
 
 
 
Sprawę prowadzi:  
Małgorzata Żak - stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami komunalnymi  
tel. 77/419 03 49, e-mail: malgorzata.zak@namyslow.eu 
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