Zawieszono na tablicy ogłoszeń
(pieczęć jednostki)
dnia
2021 r.

Zawiesić na okres 14 dni

Bydgoszcz, dnia 04 października 2021
r. WOO.420.273.2019.ADS.36

ZAWIADOMIENIE
o przedłużeniu terminu

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, działając na podstawie
art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), zwanej dalej w skrócie KPA, zawiadamia, że wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Prace w ciągu C-E 65 na odcinku
Zduńska Wola – Inowrocław – Tczew. LCS Inowrocław”, nie mogło nastąpić w ustawowym
terminie.
Załatwienie sprawy wymaga analizy zgormadzonych w ramach postępowania materiałów,
zwłaszcza uzyskania od Inwestora uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko, zgodnie
z wezwaniem z dnia 11 marca 2021 r.
Ze względu na prowadzone czynności administracyjne i skomplikowany charakter sprawy,
wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w terminie nie jest możliwe. W zaistniałych
okolicznościach zawiadamiam, że sprawa zostanie rozpatrzona w terminie do dnia 29 listopada
2021 r.
Ponadto informuję, że stronie, zgodnie z art. 37 Kpa, służy prawo do wniesienia ponaglenia.
Powyższe zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni licząc od dnia
następnego od dnia, w którym nastąpiło jego publiczne obwieszczenie, tj. od dnia …………….....
Z up. Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
Karina Ścieszyńska
Naczelnik Wydziału
/-podpisano elektronicznie/

Zdjęto z tablicy ogłoszeń
(pieczęć jednostki)
dnia
2021 r.
Podpis osoby odpowiedzialnej

Art. 36 Kpa: O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, podając
przyczyny zwłoki, wskazując nowy termin załatwienia sprawy oraz pouczając o prawie do wniesienia ponaglenia. Ten sam obowiązek ciąży na organie
administracji publicznej również w przypadku zwłoki w załatwieniu sprawy z przyczyn niezależnych od organu
Art. 37 Kpa: Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczegółowych,
ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność); postępowanie jest prowadzone nie dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy
(przewlekłość)

