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Łódź, 31 października 2019 r. 

 

 

 

 

WOOŚ.4221.67.2019.PJe.4 

Sz. P. Jarosław Papuga 

Wójt Gminy Nieborów 

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

Na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) zwanej dalej w skrócie k.p.a., w związku 

z art. 77 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 

na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.), w postępowaniu w przedmiocie uzgodnienia 

warunków realizacji przedsięwzięcia, w nawiązaniu do wystąpienia Wójta Gminy Nieborów 

z 16 maja 2019 r., znak: ROS.6220.5.2018.JS, w ramach sprawy administracyjnej, dotyczącej 

wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego 

na „Budowie budynku cynkowni płatkowej na działce numer ewid. 716/9 w miejscowości 

Bełchów”, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi, 

z a w i a d a m i a ,  ż e :  

1) z uwagi na skomplikowanie sprawy administracyjnej, konieczność dokładnego przeanalizowania 

raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, dotrzymanie terminu ustawowego 

wydania przez RDOŚ w Łodzi uzgodnienia dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie jest 

możliwe; 

2) wydanie orzeczenia kończącego postępowanie w przedmiocie uzgodnienia dla przedmiotowego 

przedsięwzięcia nastąpi nie później niż do 6 grudnia 2019 r. 

 

UZASADNIENIE 

W toku prowadzonego postępowania zmierzającego do wydania postanowienia 

uzgadniającego warunki realizacji przedmiotowej inwestycji Regionalny Dyrektor Ochrony 

Środowiska w Łodzi przeprowadza postępowanie wyjaśniające, w ramach którego wezwał pismem 

z 8 października 2019 r. do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 

Uzupełnienie na ww. wezwanie nie wpłynęło do dnia dzisiejszego.  

Mając na uwadze fakt skomplikowanej materii przedmiotowej sprawy, a także konieczność 

weryfikacji uzupełnienia, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi wyznaczył nowy 

termin wydania orzeczenia kończącego postępowanie w przedmiocie uzgodnienia 

dla przedmiotowego przedsięwzięcia, tj. nie później niż do 6 grudnia 2019 r.  

Wskazany powyżej termin rozstrzygnięcia determinowany jest wymogiem należytego 

i wyczerpującego rozpoznania sprawy. 

Zgodnie z art. 36 § 2 k.p.a. o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie organ 

administracji publicznej obowiązany jest powiadomić strony (w tym przypadku za pośrednictwem 

organu gminy), również w przypadku zwłoki w załatwienie spawy z przyczyn niezależnych 

od organu (w przedmiotowym przypadku błędy i rozbieżności w materiale przedłożonym przez 

wnioskodawcę). 
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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). 

§  2.  Ponaglenie zawiera uzasadnienie. 

§  3.  Ponaglenie wnosi się:  

1) do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie; 

2) do organu prowadzącego postępowanie - jeżeli nie ma organu wyższego stopnia. 

 

 

Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska w Łodzi 
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