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Przyrów, dn. 18 czerwca 2021r. 
 
Nr R.o.6220.1.4.2021 

 
ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE 

O PRZEDŁUŻENIU TERMINU ZAŁATWIENIA SPRAWY 

 

 Zgodnie z art.  36 § 1 Kodeksu postępowaniu administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960r. 

(t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 735) w sprawie prowadzonego postępowania o wydanie decyzji  

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na 

„Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - 

Sygontka”, zlokalizowanego w miejscowości Sygontka, gmina Przyrów, powiat częstochowski, 

województwo śląskie, działka o nr ewid.: 332, obręb 0011 Sygontka 

Wójt Gminy Przyrów 

zawiadamia, że 

1) dotrzymanie terminu ustawowego wydania przez Wójta Gminy Przyrów decyzji  w przedmiotowej 

sprawie nie jest możliwe z uwagi na potrzebę zgromadzenia materiałów dowodowych, w tym 

dokonania wykładni miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa 

Sygontka 

2) wydanie w/w decyzji nastąpi nie później niż do dnia 18 sierpnia 2021r.  

 

UZASADNIENIE 

Zgodnie z art. 36 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego, 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 KPA jest konieczność zgromadzenia materiałów 

dowodowych, w tym dokonanie wykładni miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

sołectwa Sygontka. W związku z powyższym, postanowiono jak w sentencji zawiadomienia. 

 

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego strony 

mogą brać czynny udział w każdym stadium postępowania administracyjnego, mogą zapoznać się  

z aktami zgromadzonymi w przedmiotowej sprawie oraz składać uwagi i wnioski do postępowania. 

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej pod na adres Urzędu Gminy w Przyrowie 

lub w formie elektronicznej na adres e-mail: przyrow@przyrow.pl.  

Pouczenie 

Zgodnie z art. 37 § 1 KPA Stronie służy prawo do 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). 

§2 Ponaglenie zawiera uzasadnienie. 

§3 Ponaglenie wnosi się: 

1) do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie; 

2) do organu prowadzącego postępowanie – jeżeli nie ma organu wyższego stopnia. 

 

 

  Wójt Gminy Przyrów 
 
mgr inż. Robert Nowak 


