
           Wójt 

 Gminy Wierzchowo                                               Wierzchowo, dnia 15.11.2021r. 

 

OŚ. 6220.07.2021.KK 

OBWIESZCZENIE  

WÓJTA GMINY WIERZCHOWO 
 

 Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania admministracyjnego (Dz.U. z 2021r. poz. 

735 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z  dnia 3 października 2008r.  

o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w  ochronie  

środowiska  oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 poz. 247 ze zm.) 

 

zawiadamiam strony postępowania 
 

iż Wójt Gminy Wierzchowo postanowieniem nr OŚ. 6220.07.2021.KK z dnia 15.11.2021r. 

zawiesił postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego  na budowie farmy fotowoltaicznej  

o mocy do 298,4 MWp na działkach nr 1/1, 244 obręb Otrzep oraz na działkach nr  411/8, 

409/1, 48/2, 20/4, 364 obręb Świerczyna, Gmina Wierzchowo.  

Z treścią wyżej wymienionego postanowienia można  zapoznać się w Urzędzie Gminy 

Wierzchowo ul. Długa 29, pok. nr 13 w godzinach pracy Urzędu. 

Na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie. Zgodnie z art. 63 ust. 5a 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 (Dz. U. z 

2021r. poz.247 ze zm.) jeżeli w terminie 3 lat od dnia zawieszenia postępowania, strona nie 

złoży raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, żądanie wszczęcia 

postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach uważa się za 

wycofane. 

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 49 Koseksu 

postępowania administracyjnego – niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do 

publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 

Urzędu Gminy Wierzchowo http://bip.wierzchowo.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń 

Urzędu Gminy Wierzchowo przy ul. Długiej 29, 78 – 530 Wierzchowo oraz właściwego 

miejscowo Sołectwa. Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia 

publicznego ogłoszenia.  

Z up. Wójta 

Klaudia Kalinowska 

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej 

Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

 

http://bip.wierzchowo.pl/

