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OBWIESZCZENIE 

Wójta Gminy Stary Targ 
 

 

 Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy  

z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 

2020 r. poz. 283 ze zm.) Wójt Gminy Stary Targ zawiadamia strony postępowania o wydaniu 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie 

elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3,1 MWp” w miejscowości Mleczewo na działce o 

numerze ewidencyjnym 169/39 obręb Kątki, gmina Stary Targ.  

 

Informuje, iż strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie 

Urzędu Gminy w Starym Targu, ul. Główna 20, 82-410 Stary Targ, pok. 12, od poniedziałku 

do piątku w godz. 700 - 1500. 

 

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu 

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

ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2020 r. poz. 283 ze zm.) jeżeli liczba stron 

postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 

10, stosuje się przepis art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) zgodnie, z którym zawiadomienie stron 

o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie 

publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w 

danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na 

stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa się 

za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, 

inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.  



Od przedmiotowej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego 

Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, ul. Podwale Przedmiejsce 30, 80-824 Gdańsk. 

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Stary Targ w terminie 14 dni od 

doręczenia decyzji. Wniesienie odwołania w ustawowym terminie wstrzymuje wykonanie 

decyzji.  

 

W trakcie biegu terminu wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do 

wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem 

doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do 

wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i 

prawomocna. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się  prawa do 

wniesienia odwołania. 

 

           

         Z poważaniem:  

            Wójt Gminy Stary Targ 

               Wiesław Kaźmierski 

 

 

 

 

 


