
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SĘDZISZOWA

z dnia 26 lutego 2021 r.

 NR 4/2021

w sprawie wydania decyzji o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst 
jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z póź. zm. - cyt. dalej jako „k.p.a.”) w związku 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 o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. 
poz. 247 - cyt. dalej jako „UUOŚ”)  zawiadamia się wszystkie strony o wydaniu decyzji znak: 
OŚ.6220.1.3.2020 z dnia 25.02.2021 r. w sprawie odmowy wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 80 MW i powierzchni 
zabudowy do 65,697 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach ewidencyjnych nr: 405 i 286/4 
w obrębie Boleścice w gminie Sędziszów” dla spółki Green Park XXI Sp. z o.o., ul. Słowackiego 59, 87-700 
Aleksandrów Kujawski.

§ 1. Z treścią ww. decyzji można zapoznać się w siedzibie Wydziału Rolnictwa, Gospodarki Gruntami, 
Ochrony Środowiska, Działalności Gospodarczej, Gospodarki Komunalnej i Lokalowej Urzędu Miejskiego 
w Sędziszowie, Sędziszów ul. Dworcowa 20 (poniedziałek – piątek w godz. 7.40 – 13.30) po wcześniejszej 
telefonicznej rezerwacji wizyty, której termin należy uzgodnić bezpośrednio z pracownikiem prowadzącym 
sprawę, pod numerem 41 381 11 27 wew. 506. Odpis decyzji podlega ponadto udostępnieniu na wniosek strony 
na zasadach określonych w art. 49b § 1 k.p.a., z zastrzeżeniem art. 35 § 5 k.p.a.

§ 2. Zgodnie z art. 74 ust. 3 UUOŚ jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10 stosuje 
się przepisy art. 49 k.p.a. Zgodnie zaś z art. 49 k.p.a. zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach 
organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie 
publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma 
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. 
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne 
obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. 

§ 3. Od powyższej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego 
w Kielcach, aleja IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, za pośrednictwem Burmistrza Sędziszowa (Wydział 
Rolnictwa, Gospodarki Gruntami, Ochrony Środowiska, Działalności Gospodarczej, Gospodarki Komunalnej 
i Lokalowej Urzędu Miejskiego w Sędziszowie, ul. Dworcowa 20, 28-340 Sędziszów) w terminie 14 dni od 
dnia doręczenia decyzji (art. 127 § 1 i 2  oraz art. 129 § 1 i 2 k.p.a.). Wniesienie odwołania w terminie 
wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 § 2 k.p.a.).

§ 4. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia 
odwołania, składając stosowne oświadczenie organowi, który decyzję wydał, nie później niż w terminie 14 dni 
od dnia jej doręczenia (art. 127a § 1 k.p.a.).

§ 5. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do 
wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna 
(art. 127a § 2 k.p.a.). Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest niemożność zaskarżenia decyzji do organu 
odwoławczego i wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

§ 6. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna 
z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 
4 k.p.a.).
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§ 7. Obwieszczenie zostało udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicach ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Sędziszowie oraz sołectw Boleścice, Zagaje, Pawłowice w dniu: 26.02.2021 r.

 

Burmistrz Sędziszowa

Wacław Szarek
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