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OBWIESZCZENIE 

WÓJTA GMINY STRZELECZKI 

Informacja dla stron postępowania zawiadomionych pismem GP.6730.31.1.2021 

z dnia 31.05.2021 r. - dotyczy postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy  

dla działki nr 5;6;8;154;159;297;353 w obrębie 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 wniosek spółki: Centralna Grupa 

Energetyczna S.A. Posada ul. Reymonta 23, 62-530 Kazimierz Biskupi, dotyczącym wydania decyzji o warunkach 

zabudowy dla inwestycji: „Budowa farmy fotowoltaicznej „Dobra 1” o łącznej mocy do 25 MW wraz  

z niezbędną infrastrukturą techniczną (doziemną instalacją elektryczną, stacjami kontenerowo 

pomiarowymi, montażem transformatorów i inwerterów oraz przyłączami elektroenergetycznymi wraz ze 

słupami średniego napięcia SN) na działkach o nr ewidencyjnych 5;6;8;154;159;297;353 w obrębie Dobra 

gm. Strzeleczki”, nawiązując do zawiadomienia stron o wszczęciu postępowania (nr pisma GP.6730.31.1.2021 r. 

z dnia 31.05.2021 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 w odniesieniu do gruntów wykorzystywanych na cele rolne i leśne, zgodnie  

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

- Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Opolu w odniesieniu do gruntów 

wykorzystywanych na cele rolne i leśne, zgodnie z wymogiem wynikającym z art. 53 ust. 4 pkt 6 uopizp 

- Marszałka Województwa Opolskiego, w odniesieniu do udokumentowanych złóż kopalin i wód 

podziemnych, zgodnie z wymogiem wynikającym z art. 53 ust. 4 pkt 5 uopizp.  

- Ministra Środowiska, w odniesieniu do udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych, 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 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735) z powodu skomplikowanego charakteru sprawy oraz dużej 

ilości wniosków oczekujących na rozpatrzenie. Termin zakończenia sprawy: do 20.08.2021 r.  

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

do wniesienia ponaglenia. 

 

 

Wójt Gminy Strzeleczki 

     Marek Pietruszka 

 

 

 

Niniejsze obwieszczenie umieszczono 

1. na tablicy ogłoszeń w miejscowości Dobra, 

2. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Strzeleczki, 

3. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Strzeleczki.  

 
 


