
 

RIIKPiF.6220.6.2019/2022                                                                    Dynów, dnia 13.04.2022r 

 

Z A W I A D O M I E N I E 

Działając na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735) Wójt Gminy Dynów – w związku  

z zakończeniem procesu gromadzenia materiału dowodowego w postępowaniu 

administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody 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” – zawiadamia o możliwości zapoznania się z całością akt sprawy postępowania  

i przed wydaniem decyzji wypowiedzenia się, co do zgromadzonego materiału dowodowego. 

Z uprawnienia wynikające z art. 10 § 1 i art. 79a Kodeksu postępowania 

administracyjnego można skorzystać w terminie do 14 dni od dnia zamieszczenia niniejszego 

zawiadomienia w biuletynie informacji publicznej Gminy Dynów. 

                   

                  Wójt Gminy Dynów 

 Wojciech Piech 

 

 

Pouczenie: 

Art. 10 § 1 Kpa: Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, 

a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. 

Art. 79a § 1 Kpa: W postępowaniu wszczętym na żądanie strony, informując o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i 

materiałów oraz zgłoszonych żądań, organ administracji publicznej jest obowiązany do wskazania przesłanek zależnych od strony, które nie 

zostały na dzień wysłania informacji spełnione lub wykazane, co może skutkować wydaniem decyzji niezgodnej z żądaniem strony. 
§ 2. W terminie wyznaczonym na wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, strona może przedłożyć 

dodatkowe dowody celem wykazania spełnienia przesłanek, o których mowa w § 1. 
Art. 41 § 1 Kpa: W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji 

publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. 
§ 2. W razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny. 

 

  Otrzymują: 

 

1. Pełnomocnik Inwestora – Sylwia Bąbrych, 

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

3. A/a. 

 

 


