BURMISTRZ STRYKOWA

95-010 Stryków' ul. Kościuszki 27
tel. 42 719 80 02,42 719 96 73 fax. 42 719 81 93
www.strykow.pl, www.bip.strykow.pl, e-mail: strykow@sĘkow.pl

Stryków, dnia 30'06.2022 r

F(oŚ.6220'2Ż.2022.AR

OBWIESZCZENIE
Działaj1c na podstawię art.9, art.35, art.36, art. 49, ustawy z dnia |4 czerwca l960 r. Kodelrs
Postępowanią Administracyjnego (Dz.IJ. z20Żl t. poz.735 ze zm.), w Związkr z art.74 ust.3
ustawy zdnia3 puździemika 2008 t. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska orąz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.IJ. z 2022 r.
poz.llŻ9 ze zm'), Burmistrz Strykowa,

l.dotrzymanie terminu wydania

r?;: 'ś#'#'t1ono*u decyzji o

środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,złłiększeniu ilościprzetwarzanych
odpadów innych niżniebezpiecznę w istniejącej wytworni mas bifumicznych w Strykowie oraz
przefiłarzanie odpadów innych niŻ niebezpieczne w mobilnym granulatorze''' na wnios ek złożony
przez pełnomocnika STRABAG Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie, ul. Parzniewska l0, nie jest
możliwe ze wzg|ędu na koniecznośó przeanalizowania uzupełrienia raportu o oddziaływaniu
przedsięwzięcia na środowiskooraz uryskania uzgodnień warunków realizacji przedsięwzięcia
wydanych przez Regionalnego Dyrektora ochrony Środowiska w Łodzi, Państwowego
Powiatowcgo lnspektora Sanitatrrego w Zgietzu Ót"dL Dyrcktura Zal'zqJu Zlęwni w Lowiczu
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, a także zapewnienia udziału społeczeństwa
w prowadzonej ocenie oddziaĘwania przedsięwzięcia na środowisko,
2.przewidywany termin wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego
przedsięwzięcia w ramach ww. Sprawy to 31.12.2022 r.

Liczba stron przedmiotowego postępowania przekłacza 10, wobel częgo, zgodnie z art.'l4
ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenąch oddziąłWania na środowisko, stosuje się przepis art. 49
Kodelrsu postępowania udminislracyjnego,ktory stanowi, iż zawiadamianie stron o decyzjach i innych
czynnościach organów administracji publicznej następuje ptzez obwieszczenie podawane do

publicznej wiadomości.
Zgodnio Z ert. .36 $ l i $2 Kodeksu postępoll,ałtia adninistratyjnego o kazdym przypadku
niezałatwienia sprawy w terminie organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomió strony'
podając przlcryny zwłoki' wskazując nowy termin załatwienia sprawy oraz polczając o prawie do

wniesienia ponaglenia; ten sam obowiązek ciqzy na organie administracji publicznej również
lv przypadku nvłoki w załatwioniu sprowy Zprzyczynniczalcżnych od organu;
Zgodnie z art.37 $ 1, 2, 3- stronie służyprawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:
nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art' 35 lub przepisach szczegółowych ani
w ternrilrie wskazanym zgodnie z art.36 $ 1 (bezczynność)'
postępowanie jest prowadzone dłużqiniż'jest to niezbędne do załatwienia sprawv (przewlekłośó).
Ponaglenie winno zawieraó uzasadnienie i wnosi się je do:
organu wższego stopnia za pośrerlniclwem organtl prrrwaclzqcego postępowanie,
organll prowadzącego postępowanie - jeżeli nie ma org&nu wyższego stopnia.

Wskazuje się dzień publicznego ogloszeniaz 06.07.2022 r.
obwieszczenie uwa:ża się za dokonane po upływic 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia zgodnie
z'art'49 $2 Kodeksltpostępoulaniaadrninistrac1linego'
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BTJRMISTRZ STRYKOWA

95-010 stryków, ul. Kościuszki 27
tę|. 42 7 19 80 02' 42 7 19 96 73 fax. 42 7 19 81 93
www.strykow.pl, www.bip.strykow.pl, e-mail: strykow@sĘkow.pl

Wywieszono dnia...
Zdjęto dnia

(pieczęó Urzędu i podpis)

Do publicznej wiadomości:
1. Tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego w SĘkowie
2. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w SĘkowie
3. Tablica ogłoszeń osiedla im. Stefana Batorego - Kolejowa w SĘkowie

4-

aa.

Do wiadomości:

1. STRABAG Sp. z o.o., ul' Parzniewska 10, 05-800 Pruszków _ za pośrednictwem i na adres
pełnomocnika

