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Postanowienie 
  

Na podstawie art. 101 § 1 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. 2020 poz. 256 j.t.), w związku z art. 69 ust.4 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 (t.j. w Dz. 

U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku pełnomocnika Inwestora – Joanny 

Mikołajczyk działającej w imieniu spółki Quadran Polska  Sp. z o.o. ul. Wagonowa 2c, 53-609 

Wrocław  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację 

przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie parku solarnego Łubno o mocy 46 MW wraz  

z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowaną na działkach o nr ew.: 2017/46, 

2017/48, 2017/50, 2017/52 i 2017/72 obręb Łubno, gmina Dynów, powiat rzeszowski”, 

wymienionego w § 3 ust 1 pkt. 54  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. 

w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 

oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia  do 

sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839.), Wójt Gminy 

Dynów, 

                                                                 postanawia 

 

zawiesić postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na 

realizację przedsięwzięcia p.n.: ,,Budowa parku solarnego Łubno o mocy 46 MW wraz  

z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowaną na działkach o nr ew.: 2017/46, 

2017/48, 2017/50, 2017/52 i 2017/72 obręb Łubno, gmina Dynów, powiat rzeszowski, do 

czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 

środowisko.  

 

Uzasadnienie 

 

Wnioskiem z dnia 15.10.2019r., uzupełnionym pismem z dnia 26.11.2019r., który 

złożyła  spółka Quadran Polska  Sp. z o.o. ul. Wagonowa 2c, 53-609 Wrocław – działająca 

przez pełnomocnika – Joannę Mikołajczyk, o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie parku solarnego Łubno  

o mocy 46 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowaną na działkach o nr 

ew.: 2017/46, 2017/48, 2017/50, 2017/52 i 2017/72 obręb Łubno, gmina Dynów, powiat 

rzeszowski”. 

Planowane powyżej przedsięwzięcie zaliczane jest do grupy przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko, dla których może być wymagane przeprowadzenie 

oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Zgodnie z art. 63 ust. 1 i 4 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.  

z 2018., poz. 2081, ze zm.) organ prowadzący postępowanie w sprawie wydania decyzji  

o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia stwierdza w drodze 

postanowienia obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na 

środowisko, w którym określa jednocześnie zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 

środowisko (postanowienie Wójta Gminy Dynów, znak: RIIKPiF.6220.6.2019/2020 z dnia 



31.08.2020r.). Jednocześnie art. 69 ust. 4 w/w ustawy zobowiązuje organ prowadzący 

postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do zawieszenia 

postępowania w przedmiotowej sprawie do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu  

o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 

Zgodnie z art. 103 k.p.a. zawieszenie postępowania wstrzymuje bieg terminów 

przewidzianych w kodeksie.  

 

Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono jak w sentencji. 

 

 

                                                                                 Wójt Gminy Dynów 

 

                                                                                    Wojciech Piech 

 

 

  

Pouczenie: 

 

Na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie.  

 

1. Pełnomocnik Inwestora – Quadran Polska Sp. z o.o. ul. Wagonowa 2c, 53-609 

Wrocław – adres wg rozdzielnika, 

2. Strony postępowania przez obwieszczenia zgodnie z art. 49 k.p.a, 

3. A/a. 

 
Sporządziła: Mariola Kaszycka 

 


