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OBWIESZCZENIE 
o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy 

Wójt Gminy Tczów, działając na podstawie art. 10 § 1,  art. 36 § 1 w związku z art. 35, a także 
art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2022 r. 
poz. 2000 ze zm.) zwanej dalej K.p.a., 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 2022 r. poz. 1029 ze zm. 
zwanej dalej ustawą ooś), 

zawiadamia 

Strony postępowania o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: 

Budowie Infrastruktury Technicznej dla Instalacji Fotowoltaicznej o mocy 1 MW „Solar 
Borki”.  

Jednocześnie wskazuję nowy termin załatwienia sprawy do 16 lutego 2023 r. 

Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 36 § 1 K.p.a., o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie 
określonym w art. 35 organ administracyjny obowiązany jest zawiadomić strony, podając 
przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy. 

Przyczyną niezałatwienia sprawy w terminie wskazanym w art. 35 K.p.a. jest 
konieczność uzyskania opinii, o których mowa w art. 64 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 2022 r. poz. 1029 ze 
zm.). 

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy ooś, przed wydaniem decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia organ zasięga opinii Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Zwoleniu, oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 
w Radomiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. 

Stosownie do art. 10 § 1  K.p.a. strony postępowania mają prawo do czynnego udziału  
w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji mają możliwość wypowiedzenia 
się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.  



 

 
Zgodnie z art. 37 § 1 K.p.a. stronie służy prawo wniesienia ponaglenia jeżeli: 

1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani  
w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność); 
2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy 
(przewlekłość). 
Ponaglenie powinno zawierać zawiera uzasadnienie – art. 37 § 2. K.p.a. 
Ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia tj. Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w Radomiu  za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie tj. Wójta 
Gminy Tczów – art. 37§ 3 K.p.a. 

 
Mając na uwadze przepis art. 9  K.p.a. informuję, iż zgodnie z art. 41 ww. ustawy, strony 

oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek w toku wszczętego postępowania 
zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu 
elektronicznego.  
W przypadku zaniedbania obowiązku określonego w § 1 ww. ustawy doręczenie pisma pod 
dotychczasowym adresem ma skutek prawny. 

 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez: 

 wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Tczowie; 
 umieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Tczowie 

www.bip.tczow.akcessnet.net  w dziale środowisko – inwestycje wpływające na 
środowisko 

 wywieszenie na tablicy ogłoszeń w sołectwie Borki 
W myśl art.49 § 2 K.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone stronom 

postępowania, po upływie czternastu dni od dnia publicznego obwieszczenia. 

 
Wskazuję dzień publicznego obwieszczenia 19 grudnia 2022 r. 

 

 

 
Na oryginale podpisał 

Wójt Gminy Tczów 
Arkadiusz Baran 


