
                                                                                    Nowy Duninów, dni.07.03.2019r. 

RG.6220.1.2019.AL 

ZAWIADOMIENIE 

o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

  

Na podstawie art. 36 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) w związku z prowadzonym 

postepowaniem administracyjnym na wniosek Pana Ryszarda Zych w którego imieniu działa 

pełnomocnik Krzysztof Karczewski  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie stawów rybno–

rekreacyjnych na działce o nr ewid. 241/4 – obręb Grodziska.” 

zawiadamiam strony postępowania 

iż nie jest możliwe załatwienie sprawy w ustawowym terminie ze względu na konieczność 

wystąpienia o opinię do organu właściwego zgodnie z art. 64 ustawy z 3 października 2008r. o 

udostepnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z 

późn. zm.) do wydania oceny wodnoprawnej  o której mowa w art. 389 pkt.6 ustawy z dnia 20 

lipca 2017r. Prawo Wodne (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 z późn. zm.)  o potrzebie lub braku 

potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego ww. 

przedsięwzięcia. 

  Nowy termin załatwienia sprawy wskazuje się do dnia 7 kwietnia 2019 r. 

 

Pouczenie: 

1. Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:  

1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 kpa lub przepisach 

szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 ust. 2  (bezczynność);  

2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy 

(przewlekłość).  

2. Ponaglenie, zawierające uzasadnienie należy kierować do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Płocku, za pośrednictwem Wójta Gminy Nowy Duninów.  

3. W związku z powyższym informuję, że wszystkie strony postepowania zgodnie z art. 

10 kpa mogą brać czynny udział w każdym stadium postępowania, zapoznać się z aktami 

sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać uwagi i wnioski w siedzibie Urzędu 

Gminy Nowy Duninów, ul. Osiedlowa 1, 09-505 Nowy Duninów w godz. urzędowania 

tj. pon. – pt. 700 – 1500 śr. 900 – 1700 

 

Otrzymują:  

1. Strony postepowania wg rozdzielnika w tut. Urzędzie 

2. Tablica informacyjna Urzędu Gminy Nowy Duninów 

3. Tablica informacyjna w miejscowości  Grodziska 

4. Strona  BIP Urzędu Gminy Nowy Duninów  

5. Referat Rozwoju Gospodarczego a/a  


