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ZAWIADOMIENIE- OBWIESZCZENIE 

o wszczęciu postępowania 
 

Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), dalej k.p.a., art. 73 ust. 1 i 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 2021r., 
poz. 2373 ze zm.), dalej ustawa ooś, 

zawiadamiam strony postępowania, że 
na wniosek z dnia 23 lutego 2022r. (data wpływu do urzędu: 11 marca 2022r.) spółki Pruszyński - 
Kalużny sp. z o.o. ul. Rudzka 43, 95-030 Rzgów, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie 
elektrowni fotowoltaicznej „Krosnowa IV” o mocy do 4 MW wraz z obiektami infrastruktury 
towarzyszącej” realizowanej na działkach o nr ewid.: 151/5, 152/1, 153, 154/2 obręb Krosnowa, 
gmina Słupia. 

Przedmiotowa inwestycja należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco 
oddziaływać na środowisko, określonych w § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów  
z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 
(Dz. U. z 2019, poz. 1839). 

Zgodnie z art. 64 ust. 1 i 2 ustawy ooś, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla 
niniejszego przedsięwzięcia wydaje się po uzyskaniu opinii organów opiniujących. 

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych 
opinii pomocniczych oraz ewentualnych uzgodnień. 

Stosownie do art. 74 ust.3 ustawy ooś - jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji 
przekracza 10, stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.  

Zgodnie zaś z art. 49 kpa jeżeli przepis szczególny tak stanowi, 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. Dzień, w którym nastąpiło publiczne 
obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej 
wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji 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. 

Zgodnie za art. 10 § 1 k.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom 
czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić wypowiedzenie 
się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych zastrzeżeń. 

Wobec powyższego informuję, że zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy 
w siedzibie w siedzibie tutejszego urzędu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 
(pokój nr 4). 

Zgodnie z art. 28 stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy 
postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. 



Zgodnie z art. 32 kpa Strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności 
wymaga jej osobistego działania.  

Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności 
prawnych; pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu; 
pełnomocnik doręcza oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa do akt. 
Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być opatrzone kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Pełnomocnik 
dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Jeżeli odpis 
pełnomocnictwa lub odpisy innych dokumentów wykazujących umocowanie zostały sporządzone w 
formie dokumentu elektronicznego, ich uwierzytelnienia, dokonuje się, opatrując odpisy 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym 
ePUAP. Odpisy pełnomocnictwa lub odpisy innych dokumentów wykazujących umocowanie 
uwierzytelniane elektronicznie są sporządzane w formatach danych określonych w przepisach 
wydanych na podstawie art. 18 pkt. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne. W sprawach mniejszej wagi organ administracji 
publicznej może nie żądać pełnomocnictwa, jeśli pełnomocnikiem jest członek najbliższej rodziny lub 
domownik strony, a nie ma wątpliwości co do istnienia i zakresu upoważnienia do występowania 
w imieniu strony. 

Zgodnie z art. 35 § 1 organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez 
zbędnej zwłoki. Do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych 
w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz 
okresów opóźnień spowodowanych z winy strony lub z przyczyn niezależnych od organu. O każdym 
przypadku niezałatwienia sprawy w terminie organ administracji publicznej jest obowiązany 
zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki, wskazując nowy termin załatwienia sprawy oraz 
pouczając o prawie do wniesienia ponaglenia. 

Zgodnie z art. 37 stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia. Ponaglenie powinno zawierać 
uzasadnienie. 

Zgodnie z art. 39 ust. 1 k.p.a. organ administracji publicznej doręcza pisma na adres do 
doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020r. 
o doręczeniach elektronicznych, zwany dalej „adresem do doręczeń elektronicznych", chyba 
że doręczenie następuje w siedzibie organu. W przypadku braku możliwości doręczenia w sposób, 
o którym mowa w § 1, organ administracji publicznej doręcza pisma za pokwitowaniem:  
1. przez operatora wyznaczonego z wykorzystaniem publicznej usługi hybrydowej, o której mowa 

w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 18 listopada 2020r. o doręczeniach elektronicznych, albo 
2. przez swoich pracowników lub przez inne upoważnione osoby lub organy.  
W przypadku braku możliwości doręczenia w sposób, o którym mowa w art. 39 § 1 i § 2 pkt 1, organ 
administracji publicznej doręcza pisma:  

1. przesyłką rejestrowaną, o której mowa w art. 3 pkt 23 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - 
Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 i 2320), albo 

2. przez swoich pracowników lub przez inne upoważnione osoby lub organy. 
Zgodnie z art. 40 k.p.a pisma doręcza się stronie, a gdy strona działa przez przedstawiciela - 

temu przedstawicielowi. Jeżeli strona ustanowiła pełnomocnika, pisma doręcza się pełnomocnikowi. 
Jeżeli ustanowiono kilku pełnomocników, doręcza się pisma tylko jednemu pełnomocnikowi. Strona 
może wskazać takiego pełnomocnika.  

Zgodnie z art. 40 §4 i §5 kpa - strona, która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu 
albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej, innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, 
Konfederacji Szwajcarskiej albo państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym 
Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, jeżeli nie ustanowiła 
pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej i nie działa za 
pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana wskazać w Rzeczypospolitej 
Polskiej pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje usługą rejestrowanego 
doręczenia elektronicznego. W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej 



strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Poucza się Stronę o możliwości 
złożenia odpowiedzi na pismo wszczynające postępowanie i składanie wyjaśnień na piśmie.  

Zgodnie z art. 41 § 1 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele 
i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego 
adresu, podając numer sprawy, nazwę i adres przedsięwzięcia; w razie zaniedbania tego obowiązku 
doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny. 

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 
ust. 3 pkt 1 ustawy ooś oraz art. 49 k.p.a. – zawiadomienie zostaje zamieszczone na stronie Biuletynu 
Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Słupi. Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za 
doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie 
Informacji Publicznej. 

  
 
 
 
  Wójt Gminy Słupia 
/-/Mirosław Matulski 

       
 

 
Obwieszczenie zamieszcza się na: 
1. tablicy sołeckiej wsi Krosnowa 
2. tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Słupi 
3. stronie internetowej www.slupia.com.pl 
4. w BIP Urzędu Gminy w Słupi 
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