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ZAWIADOMIENIE / OBWIESZCZENIE 

o wszczęciu postępowania 

 

 Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeksu postępowania 

administracyjnego (Dz. u. z 2021 r, poz. 735 ze zm.) oraz art. 73 ust 1 i 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 ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 1029) 

zawiadamiam, że dnia 06.07.2022 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania inwestycyjnego pn.: 

 

„Budowa i eksploatacja farmy fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej do 1 MW wraz z 

niezbędną infrastrukturą techniczną” na terenie działek o nr ewid. 87, 88 oraz 89 

 – obr. Uciechów, gm. Odolanów. 

 

 

 

Inwestorem powyższego przedsięwzięcia jest MITHRA Sp. z o.o. 

Stosownie do art. 10 i art. 73 § 1 k.p.a. informuję, że strony mogą zapoznać się osobiście lub przez 

pełnomocnika z aktami sprawy w tut. Urzędzie, pok. nr 12 w godzinach urzędowania. 

Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w 

przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz 

okresów opóźnienia spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. 

 

Ponieważ w niniejszej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w jego ochronie oraz ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029) oraz art. 49 Kodeksu postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735) – niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do 

wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń oraz w publicznie dostępnym wykazie danych 

na stronie Biuletynu Informacji Publicznej tutejszego Urzędu (bip.odolanow.pl) jak również w formie 

publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętego w danym sołectwie. 
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