Wójt Gminy Bobrowniki
Bobrowniki, dnia 10.12.2020r.

OŚ.6220.1.5.2020
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY BOBROWNIKI

dot.: wniosku z dnia 10.04.2020r o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia

pn.:

„Budowa

zespołu

hal

magazynowo

–

usługowych

wraz

z zapleczem socjalno – biurowym oraz infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 1046/5
w gminie Psary, obręb 0005 Gródków”
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(t.j.: Dz. U. z 2020r. Poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października
2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz. U. z 2020r. Poz.
283 z późn. zm.)
zawiadamiam
w związku z nieskutecznym zawiadomieniem stron (pismo z dnia 03.11.2020r.)
o zebranym materiale dowodowym niezbędnym do wydania postanowienia stwierdzającego
konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określającego zakres
raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach w przypadku stwierdzenia braku konieczności przeprowadzenia oceny
oddziaływania

na

środowisko

w

sprawie

wydania

decyzji

o

środowiskowych

uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu hal magazynowo –
usługowych wraz z zapleczem socjalno – biurowym oraz infrastrukturą towarzyszącą na
działce nr 1046/5 w gminie Psary, obręb 0005 Gródków”
(zgodnie z art. 10 § 1 Kodeks postępowania administracyjnego "organy administracji
publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania,
a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów
i materiałów oraz zgłoszonych żądań”)
wyznacza się ponowny termin do 29.12.2020r. w którym strony postępowania mają prawo
przed wydaniem postanowienia lub decyzji o których mowa powyżej zapoznać się
z materiałem zebranym w niniejszej sprawie w Urzędzie Gminy Bobrowniki (Bobrowniki
ul. Gminna 8 w godz. 7.00 – 16.00 w poniedziałek i czwartek, w godz. 7.00 – 15.00 wtorek
i środa oraz w godz. 7.00 – 13.00 w piątek), a także pisemnie wnieść uwagi, zastrzeżenia oraz
stosowne oświadczenia do UG Bobrowniki w ww. terminie (z uwagi, iż Urząd jest zamknięty
dla interesantów, w przypadku zainteresowania wglądem do dokumentów proszę o kontakt

telefoniczny (32 287 78 88 wew. 53) celem ustalenia ewentualnego rodzaju i terminu wglądu
do dokumentów. Ponadto nadmieniam, iż z treścią karty informacyjnej przedsięwzięcia
(rozpatrywaną w niniejszym postępowaniu) można się zapoznać poprzez bazę ooś
(http://bazaoos.gdos.gov.pl/).
Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 kodeks postępowania administracyjnego
(t.j. Dz. U. z 2020r. Poz.256 z późn. zm.) zawiadamiam, że wydanie postanowienia
stwierdzającego konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
i określającego zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach w przypadku stwierdzenia braku konieczności
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu hal
magazynowo – usługowych wraz z zapleczem socjalno – biurowym oraz infrastrukturą
towarzyszącą na działce nr 1046/5 w gminie Psary, obręb 0005 Gródków” nie może być
załatwione w terminie do 15.12.2020r. (wskazanym w piśmie z dnia 14.10.2020r. nr
OŚ.6220.1.5.2020).

Powodem

jest

brak

skutecznego

zawiadomienia

stron

o piśmie nr OŚ.6220.1.5.2020 z dnia 03.11.2020r. Przewidywany nowy termin to 15.01.2021r.
Strona postępowania ma prawo złożyć ponaglenie na organ rozpatrujący sprawę, jeżeli:
1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani
w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność);
2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy
(przewlekłość).
Ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia tj. Samorządowe Kolegium Odwoławcze
w Katowicach za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie.
Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.
Liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
przekracza 10, w związku z tym zawiadomienie następuje w formie obwieszczenia. Publiczne
obwieszczenie nastąpiło dnia 10.12.2020r.
Zgodnie z art. 73 §1 kpa strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek,
kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania.
/-/z up. Wójta Gminy Bobrowniki
mgr inż. Tomasz Gajek
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
Pismo sporządziła: Agnieszka Balwierz

