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Zawiadomienie
o niezałatwieniu sprawy w terminie
Zgodnie z art. 74 ust. 3 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.), dalej ooś, art. 36, art. 37,
art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.
z 2020. poz. 256), dalej k.p.a., zawiadamiam, iż wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla budowy drogi gminnej nr 431829W - ul. Piastowskiej w Zagościńcu
na odcinku od DP nr 4312W - ul. 100-lecia (bez skrzyżowania) do DG nr 431839W - ul. Podmiejska
(bez skrzyżowania) oraz trzech odcinków drogi gminnej nr 431829W od jezdni głównej
ul. Piastowskiej do końca działek: nr ew. 98/8 obręb 0035 Zagościniec - 05; nr ew. 17/4; 20/16 i 25/1
obręb 0039 Zagościniec - 09, gmina Wołomin, nie jest możliwe w terminie określonym
w ww. ustawie, z uwagi na szczególnie skomplikowany charakter sprawy oraz konieczność uzyskania
opinii Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Dębem.
Mając na uwadze art. 36 § 1 k.p.a stanowiącego, że o każdym przypadku niezałatwienia sprawy
w terminie organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny
zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy, informuję, że wydanie przedmiotowej decyzji
nastąpi do 30 listopada 2020 r.
Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. wskazuję dzień obwieszczenia niniejszego zawiadomienia,
tj. 15 września 2020 r.
Pouczenie:
Stosownie do art. 37 § 1 pkt k.p.a. stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia jeżeli nie
załatwiono sprawy w terminie określanym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie
wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność).
Na podstawie art. 37 § 3 k.p.a. ponaglenie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Wołomina
do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Obozowa 57,
01-161 Warszawa.
Z up. Burmistrza
Lidia Pacura
Naczelnik Wydziału
Ochrony Środowiska
Otrzymuje:
1. Burmistrz Wołomina reprezentowany przez Pana Piotra Szydłowskiego,
2. Pozostałe strony zgodnie z art. 49 k.p.a.,
3. a.a.

Sprawę prowadzi: Agata Rosłan, Główny specjalista, Wydział Ochrony Środowiska, pok. 303, tel. 0-22 763 30 20.

