
Gniezno, dnia 28 września 2020 r. 

OŚR. 6220.4.2020 

 

OBWIESZCZENIE 

 Na podstawie art. 36 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks 
postępowania administracyjnego /t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 256 ze zm./, 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 /t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm./ Wójt Gminy Gniezno zawiadamia strony 
postępowania administracyjnego, że decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla 
przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 12 MW lub 
farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 12 MW wraz z infrastrukturą 
techniczną”, w miejscowości Obora, Gmina Gniezno, działka nr 96/5, ze względu na 
trwające postępowanie wyjaśniające nie może być wydana w ustawowym terminie.  
Wydanie przedmiotowej decyzji nastąpi w terminie do 30 października 2020 r. 
 

Pouczenie 
 
Na podstawie art. 37 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego stronie służy 

prawo do wniesienia ponaglenia jeżeli nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 
35 kodeksu postępowania administracyjnego lub przepisach szczególnych ani w terminie 
wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność) lub jeżeli postępowanie jest prowadzone 
dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość). Ponaglenie zawiera 
uzasadnienie. 
 
 
         Maria Suplicka 
         Wójt Gminy Gniezno 

 

 

Uwaga: 

 Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 
2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego – zawiadomienie stron w toczącym się postępowaniu 
zostaje podane w formie obwieszczenia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. 
Publiczne udostępnienie następuje z dniem 29 września 2020 roku 

 
Otrzymują: 

1. Strony postępowania administracyjnego wg rozdzielnika 
2. a/a (sprawę prowadzi Rafał Skweres/Magdalena Buchwald – tel. 61 424 57 66) 

 
 
 
Wywieszono na tablicy ogłoszeń ……………………………………………….…….. na okres od dnia  …………….. do 
dnia …………………….. (włącznie) 
 
         
Podpis i pieczątka 


