
IZPŚ.6220.11.2020                                                                            Radłów, dnia  10 listopada 2021 r. 

                                                                                                                               

ZAWIADOMIENIE 

o przedłużeniu terminu 

Na podstawie art. 10 § 1, 36 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 

administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)   a także art. 73 ust. 1 oraz   art. 74 ust. 3 

ustawy z dnia 3 października 2008r.  o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska  oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 

2021r. poz. 247 ze zm.), 

INFORMUJĘ 

,że załatwienie sprawy poprzez wydanie decyzji w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach wydanej  przez  Wójta  Gminy Radłów w dniu 11.01.2021 r., znak:  

IZPŚ.6220.11.2020  dla przedsięwzięcia pn.  „Budowa  elektrowni  fotowoltaicznej  o  mocy  do 180  

MW  wraz  z  infrastrukturą  towarzyszącą  (sieć  energetyczna  i  teletechniczna) w miejscowości 

Kościeliska, gm. Radłów, na działkach nr 409, 413, 367, 420/1, 420/2, 524, 527, 529, 576”., nazwa po  

zmianie  decyzji  będzie  brzmieć: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej  o  mocy  do  180  MW  wraz  

z  infrastrukturą  towarzyszącą  (magazyn energii,  elektrolizery,  sieć  energetyczna  i  teletechniczna)  

w  miejscowości  Kościeliska, gm. Radłów, na działkach nr 409, 413, 367, 420/1, 420/2, 524, 527, 529, 

576”, nie mogło nastąpić w ustawowym terminie. 

Załatwienie sprawy wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, którego głównym 

elementem jest zebranie i ocena materiałów dowodowych. Ze względu na prowadzone czynności 

wyjaśniające, skomplikowany charakter sprawy a także oczekiwanie na opinię organów 

współdziałających w sprawie, wydanie decyzji w terminie miesiąca, nie jest możliwe. W zaistniałych 

okolicznościach zawiadamiam, że zostanie ono wydane w terminie do dnia 10 grudnia 2021r.   

Wobec powyższego, wyznaczam nowy termin wydania decyzji do dnia 10 grudnia 2021 r. 

Jednocześnie informuję, że stronie służy prawo wniesienia ponaglenia za pośrednictwem Wójta Gminy 

Radłów do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu. Ponaglenie można wnieść, jeżeli: 

1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 Kodeksu postępowania 

administracyjnego lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 

1 Kodeksu (bezczynność); 

2 )postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy 

(przewlekłość). 

Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie. 

 

 

 

 

 

Data udostępnienia niniejszego zawiadomienia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy 

Radłów:   10.11.2021 r 

 

 

 

 
Otrzymują: 

1. Inwestor 

2. Pozostałe strony zgodnie z art. 49 Kpa 

3. A/a 
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