
Regnów, dn. 14.12.2021 r. 
Znak: RIZN.6220.1.2021.IK 

OBWIESZCZENIE 
Na podstawie art. 49 § 1, w związku z art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735 ze zm.), w toku postępowania administracyjnego w sprawie wydania 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farm fotowoltaicznych o 
mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną działkach i nr ewd. 10/3, 11, 12/2 w obrębie Rylsk w gminie 
Regnów, Wójt Gminy Regnów, 

zawiadamia, że 

1) dotrzymanie terminu ustawowego wydania przez Wójta Gminy Regnów orzeczenia kończącego 
postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie nie jest możliwe z uwagi na skomplikowany 
charakter sprawy administracyjnej oraz konieczność uzyskania opinii organów współdziałających, 

2) termin złożenia przez Firmę PVE 260 SP. Z O. O. stosownych uzupełnień informacji zawartych w karcie 
informacyjnej dla przedmiotowego przedsięwzięcia ustala się na nie później niż do dnia 30.06.2022 r. 

3) przewidywany termin wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia to 
30.09.2022r. 

Wobec skomplikowania przedmiotowej sprawy administracyjnej oraz konieczności uzyskania kompletu 
uzgodnień i opinii organów współdziałających, Wójt Gminy Regnów informuje, iż przewidywany termin wydania 
orzeczenia kończącego przedmiotowe postępowanie to 30.09.2022 r. 

Wskazany powyżej termin rozstrzygnięcia sprawy determinowany jest wymogiem należytego i 
wyczerpującego rozpoznania sprawy, w tym dokonywanych przez organy współdziałające czynności wynikających z 
konieczności wydania ww. uzgodnień i opinii. 

Wskazuje się termin publicznego ogłoszenia: 17.12. 2021r. 

Zgodnie z art.35 § 5 k.p.a. do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminów 
przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów doręczania z wykorzystaniem 
publicznej usługi hybrydowej, o której mowa w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach 
elektronicznych (Dz. U. poz. 2320), okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów 
opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu. Skutkiem powyższego jest 
wstrzymanie biegu terminu określonego w art. 64. Ust. 4 ustawy ooś do wydania opinii co do potrzeby 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia. 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 37 § 1 k.p.a. 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). 
Ponaglenie zwiera uzasadnienie (art. 37§ 2 K.p.a. ). 

Ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie; do organu 
prowadzącego postępowanie - jeżeli nie ma organu wyższego stopnia. 

Pouczenie: 

Zawiadomienie uważa się za dostarczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

Otrzymują: 

1. Strony postępowania poprzez obwieszczenie. 
2. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Regnów. 
3. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Regnów. 
4. Sołtys wsi Rylsk. 
5. Wójt Gminy Cielądz. 


