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Zawiadomienie

Na podstawie art. 49 ustawyzdnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm. — cyt. dalej jako „k.p.a.”)
w związku 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 (Dz. U. z 2021 r. poz. 247, z późn. zm.
— cyt. dalej jako „UUOŚ”), Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie,
zawiadamia iż w toku postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Rozbudowa
lewego wału p. powodziowego rzeki Wisły od ujścia potoku Kościelnickiego
do ujścia rzeki Nidzicy. Odcinek - i - Lewy wał rzeki Wisły od ujścia potoku
Kościelnickiego do przepompowni P1, gm. Igołomia — Wawrzeńczyce (14,520
krn)”, Minister Infrastruktury zawiadomieniem z dnia 11.10.2021 r. (data wpływu:
18.10.2021 r.) znak: GM-DOK-2.7750.58.2021 wyznaczył nowy termin załatwienia
sprawy w zakresie wydania stanowiska co do konieczności przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia do dnia
30.11.2027 r.

Jednocześnie poinformował o przysługującym stronom postępowania prawie do
wniesienia ponaglenia zgodnie z art. 37 k.p.a.
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Podstawa prawna:

— 74 ust. 3 uuoŚ „Jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji
przekracza 10, stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego”,

— art. 49 I k.p.a. JeżeIi przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach
i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego
obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej
miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie
podmiotowej właściwego organu administracji publicznej”.

— art. 49 2 k.p.a. „Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne
ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści
tego obwieszczenia, ogłoszenia łub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie
uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne
obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji
Publicznej”,

— art. 37 k.p.a. - Ponaglenie na niezałatwienie sprawy administracyjnej w terminie
1. Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli;

1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani
w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 I (bezczynność);
2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy
(przewlekłość).

2. Ponaglenie zawiera uzasadnienie.
3. Ponaglenie wnosi się;

1) do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie;
2) do organu prowadzącego postępowanie - jeżeli nie ma organu wyższego stopnia.
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