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Stryków, dnia 20.10.2020 r

OBWIESZCZENIE

Działającnapodstawieart.9,art.35,art.36,art.49,ustawy zdnia14czerwca l960r. Kodelrs
Postępowania AdministraĘnego (Dz. |J. z Ż020 r. poz' 256 ze Zm'), w rwiązku z art' 74 ust. 3
ustawy z dnia3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz' IJ . z 2020 r.
poz.283 ze zm.) w skrócie ustawa,,ooś'', Burmistrz Strykowa,

1.dotr4imanie terminu wydania

,?;: 'ś#'#u3iouo*u decyzji o

środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięciapolegającego na,'Buiowie dróg gńinnycn w miejscowóści
Stryków wraz z przebudową i rozbudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 708'' na

wniosek złożonyprzez Gminę Stryków reprezentowaną przez Burmistrza Strykowa,
w imieniu której działa pełnomocnik, nie jest możliwe ze względu na koniecznośó

przeprowadzenia oceny oddziaĘwania przedsięwzięcia na środowisko, w
Ęlm weryfikację raportu
oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a także koniecznośó zawiadamiania itron
postępowania, w drodze obwieszczenia, o czynnościach organu;
2.przewidywany termin wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego
przedsięwzięcia w ramach w.w sprawy to 30 grudnia2020 t,

o

Liczba stron przedmiotowego postępowania przel<racza 10, wobec czego, zgodnie z art.74 ust.3
ustawy o udostępnianiu informacji o środowiskui jego ochronie, udziąle społeczeństwa w ochronie

środowiską oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, stosuje się przepis art. 49 Kodel<su
postępowania administracyjnego, który stanowi, iŻ zawiadamianie stron o decyzjach i innych
crynnościach organów administracji publicznej następuje przez obwieszczenie podawane do
publicznej wiadomości.
Zgodnie z art. 36 $1 i $2 Kodelrsu postępowania administracyjnego o każdym przypadku
niezałatwienia sprawy w terminie organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomió strony,
podając prryczlny zwłoki, wskazując nowy termin załatwienia sprawy oraz pouczając o prawie do
wniesienia ponaglenia; ten sam obowiąek ciąĘ na organie administracJl pubiióznej również
w przypadku zwłoki w załafrłieniu sprawy zprzyczyn niezależnych od organu;
Zgodnie z art. 37 s l , 2, 3_ stronie sfuży prawo do wniesienia ponaglen ia, jeżeli:
nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczegołowych ani
w terminie wskazanym zgodnie z art.36 $ l (bezcrynnośó),
postępowanie jest prowadzone dłużejniż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłośó).
Ponaglenie winno zawierać uzasadnienie i wnosi się je do:
organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie,
organu prowadzącego postępowanie _ jeżeli nie ma organu wyższego stopnia.

Wskazuje się dzień publicznego ogłoszenia z 28 października 2020 r.
obwieszczenie uważa się za dokonane po upĘwie l4 dni od dnia publicznego obwięszczenia zgodnie
z art. 49 $ 2 Kodelrsu postępowania administracyjnego.
Wywieszono dnia...
Zdjęto

dnia....

(pieczęó Urzędu i podpis)
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Do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęĘv (l4 dni nie licąc dnia w}zwieszenia i dnia zdjęcia):
l ' Tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego w SĘkowie
2. Biuletyn Informacji Publiczrrej Urzędu Miejskiego w SĘkowie
3. Tablica ogłoszeń sołectwa Rokitnica

4.
5.

Tablica ogłoszeń osiedla im. M.Kopernka-Zacisze
ala

Do wiadomości:

l.

Gmina SĘków, reprezentowanaprzezBurmistrza SĘkowa_ za pośrednictwem pełnomocnika
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