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OBWIESZCZENIE 

WÓJTA GMINY STRZELECZKI 

Informacja dla stron postępowania zawiadomionych pismem GP.6730.19.1.2021 

z dnia 31.03.2021 r. - dotyczy postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy  

dla działki nr 498/6 z k. m. 9 w miejscowości Dobra 

Zgodnie z art. 7, 36, 49 a i 77 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 

(Dz.U. z 2021 r. poz. 735) w związku z prowadzonym postępowaniem na wniosek Pana Franciszka Jopka, 

dotyczącym wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji: „budowa famy fotowoltaicznej na terenie 

działki nr 498/6 z k. m. 9 w miejscowości Dobra”, nawiązując do zawiadomienia stron o wszczęciu 

postępowania (nr pisma GP.6730.19.1.2021 r. z dnia 31.03.2021 r. informuje się, iż: 

1. zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  

(Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) Wójt Gminy Strzeleczki wystąpił o uzgodnienie projektu decyzji  

o warunkach zabudowy dla ww. inwestycji do: 

- Starosty Krapkowickiego, zgodnie z wymogiem wynikającym z art. 53 ust. 4 pkt 6 uopizp, 

- Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarządem Zlewni w Opolu, zgodnie  

z wymogiem wynikającym z art. 53 ust. 4 pkt 6 uopizp, 

– Zarządu Dróg Wojewódzkich, zgodnie z wymogiem wynikającym z art. 53 ust. 4 pkt 9 uopizp, 

- Ministra Środowiska, zgodnie z wymogiem wynikającym z art. 53 ust. 4 pkt 5 uopizp, 

- Geologa Wojewódzkiego, zgodnie z wymogiem wynikającym z art. 53 ust. 4 pkt 5 uopizp, 

2. sprawa wydania decyzji o warunkach zabudowy dla ww. inwestycji, nie zostanie zakończona  

w terminie przewidzianym w art. 35 KPA z powodu skomplikowanego charakteru sprawy, oraz dużej ilości 

wniosków oczekujących na rozpatrzenie. Ustala się nowy termin zakończenia sprawy: do 30.06.2021 r.  

Na podstawie art. 37 Kodeks postępowania administracyjnego KPA stronie przysługuje prawo  

do wniesienia ponaglenia. 

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne 

obwieszczenie. 

 

 

Wójt Gminy Strzeleczki 

     Marek Pietruszka 

 

 

 

 

 

 

Niniejsze obwieszczenie umieszczono dnia ……………: 

1. na tablicy ogłoszeń w miejscowości Dobra, 

2. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Strzeleczki, 

3. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Strzeleczki.  

 

21.05.2021 r.


