
  

Polska Cerekiew, 2012-12-18 
OŚr. 6220.2.2012 
 

OBWIESZCZENIE  

o wydaniu postanowienia zawieszającego postępowanie 
 
 

 
 Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania 
administracyjnego  (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), 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 (Dz. U. z 
2008 r. nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania o wydanym 
postanowieniu z dnia 12.12.2012 znak: OŚr.6220.2.2012, które zawiesza postępowanie w 
sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia pod nazwą  „Budowa farmy wiatrowej wraz z infrastruktur ą na terenie 
miejscowości Ciężkowice” na wniosek inwestora Energetyka Polska Sp. z o.o. 

Stosownie do art. 10 § 1 Kpa strony mają prawo do czynnego udziału w każdym 
stadium postępowania. Zgodnie z art. 73 § 1 Kpa strony mają możliwość zapoznania się z 
materiałami dotyczącymi sprawy. Z dokumentacją  można zapoznać się w Urzędzie Gminy w 
Polskiej Cerekwi, ul. Raciborska 4, 2 piętro, pok. nr 21, w godz. od 8.00 do 15.00. 
 
 
 
 
                                                                                                      Wójt Gminy 

                                                                                                 inż. Krystyna Helbin 

 

 

 

 

 

 

 

 

W niniejszym postępowaniu administracyjnym bierze udział powyżej 20 stron (właściciele działek objętych 
inwestycją oraz działek bezpośrednio graniczących z miejscem planowanego przedsięwzięcia).  
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  
(tj.: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) oraz w nawiązaniu do art. 74 ust. 3 ustawy  
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227  
ze zmianami) doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego podania do wiadomości. 
 

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w publicznie dostępnym wykazie 
danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym przez tutejszy 
Urząd na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy, zamieszczenie  
na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu i poinformowanie właściwego terenowo sołtysa wsi. 


