
Burmistrz Głubczyc  
48-100 Głubczyce  
ul. Niepodległości 14 
  
KI.6220.16.13.2019.AF                                                         Głubczyce, dnia 26 marca 2020 r.  
                                                           

O B W I E S Z C Z E N I E   
o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania  

 
Na podstawie 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 (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 283  z późn. zm.) w związku  
z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 256 z późn. zm.)  

 
z a w i a d a m i a m   

w dniu 26 marca 2020  r. zostało wydane  postanowienie Burmistrza Głubczyc, znak 
KI.6220.16.12.2019.AF  o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych  
uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą na działce nr ew. 153/1, 154 (obręb 0008) w miejscowości Dobieszów, Gmina 
Głubczyce”. 

Postępowanie zostało wszczęte na wniosek z dnia 27.11.2019  r., bez znaku (data wpływu do tut. 
Urzędu 2.12.2019 r.), uzupełnionym pismem z dnia 19.12.2019 r., (data wpływu do tut. Urzędu 27.12.2019 
r.) Elektrowni PV 52 Sp. z o.o., reprezentowanej przez  pełnomocnika Panią Izę  Michałek w sprawie 
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Elektrowni Słonecznej 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 153/1, 154 (obręb 0008) w miejscowości Dobieszów, Gmina 
Głubczyce”. 
 
Informuję,  że z treścią postanowienia  strony postępowania  mogą się  zapoznać  w Wydziale Komunalno 
- Inwestycyjnym Urzędu Miejskiego w Głubczycach przy ul. Niepodległości 14 pok.15 -I piętro  
w godzinach od 730 - 1700 w poniedziałek , 730 - 1530 od wtorku do czwartku, 730 - 1400 w piątek. 

Od  postanowienia Burmistrza Głubczyc  nie  służy stronom prawo wniesienia zażalenia.  

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie 
danych na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Głubczycach : www.bip.glubczyce.pl, przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń 
UM w Głubczycach przy ul. Niepodległości 14 - I piętro i przed tut. urzędem, na tablicach, kolumnach ogłoszeń, słupach 
oświetleniowych w miejscowości Dobieszów.  

Doręczenie ww. obwieszczenia stronom zgodnie z art. 49 ustawy Kpa uważa się za dokonane po upływie 
14 dni od dnia publicznego obwieszczenia o jego wydaniu.  
 

Z up. Burmistrza  
Naczelnik Wydziału 
Jarosław Horodecki 

 
 
 
Obwieszczenie wywieszono w dniu 26.03.2020 r.  
 
Art. 74 ust. 3 ustawy OOŚ. Jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  przekracza 20,stosuje się  przepis art. 49 Kodeksu 
postępowania administracyjnego. 
Art. 49 ustawy Kpa. Strony mogą być zawiadomione o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo 
przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczegółowy tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za 
dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. 


