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Obwieszczenie o możliwości wypowiedzenia się co do  zebranych dowodów i 

materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach 

 
 

 

             Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 

Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz.23 z późn. zm.), 

zgodnie z art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji 

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 

ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2016 poz. 353, z późn. zm.)  

Wójt Gminy Olszanka zawiadamia strony postępowania o zebraniu dowodów i 

materiałów w postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa przed  

wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia : 

„Farma wiatrowa Jankowice Wielkie” na terenach gmin Olszanka i Skarbimierz.  

Z materiałami zgromadzonymi w trakcie postępowania w powyższej sprawie 

można się zapoznać w Urzędzie Gminy  Olszanka, Referat Inwestycji Rolnictwa i 

Ochrony Środowiska pok. 8b, w godz. 700-1500 z możliwością wypowiedzenia się 

co do zebranych  dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań,  składania uwag  

i  wniosków w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia. 

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego 

ogłoszenia. 

Obwieszczenie o możliwości wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji co do  

zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań umieszcza się w prasie 

lokalnej, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Olszanka, na tablicy 

ogłoszeń w Urzędzie Gminy Olszanka, na tablicach ogłoszeń we wszystkich 

sołectwach Gminy Olszanka oraz przekazane do Urzędu Gminy w Skarbimierzu 

celem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty. 

Jednocześnie zgodnie z art. 36 § 1 Kodeks postępowania administracyjnego  

(Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.)zawiadamiam o przesunięciu terminu 

rozstrzygnięcia sprawy do dn. 31.12.2016 r. z uwagi zapewnienie terminu na  

realizację uprawnień stron wynikających  z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania 

administracyjnego, składanie uwag i wniosków. j.w. 

 Z up. Wójta Gminy Olszanka 

Sekretarz Gminy 

-/Ewa Rosińska 

 

 



 

 

 
 

 

 


