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Zawiadomienie 

Na podstawie art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.), dalej k.p.a. 
w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r., udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 
1405 z późn. zm.), dalej ustawy ooś zawiadamiam strony postępowania o wszczęciu 
postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 
przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej w m. Małgów, Małgów-Kolonia, 
gm. Lisków. 

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Regionalnej 
Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 79, pokój 1110, 
piętro XI, w godzinach: 

 poniedziałek: 8:30 – 16:00,  

 od wtorku do piątku: 8:15 – 15:00. 

Jednocześnie, na podstawie art. 36 §1 oraz art. 49 k.p.a., w związku z art. 74 ust. 3 
ustawy ooś zawiadamiam, że postanowienie co do potrzeby przeprowadzenia oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w toku postępowania o wydanie decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi 
gminnej w m. Małgów, Małgów-Kolonia, gm. Lisków nie mogło być wydane  
w terminie. Ponadto zawiadamiam, że sprawa dotycząca wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia nie mogła być załatwiona w terminie. 

Przyczyną zwłoki jest trwające postępowanie wyjaśniające oraz konieczność 
uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia zgodnie z wezwaniem tutejszego organu. 

Wobec powyższego zawiadamiam o wyznaczeniu nowego terminu wydania 
postanowienia co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko do 23.03.2018 r. Jednocześnie informuję, że termin załatwienia sprawy o 
wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia został 
wyznaczony na 23.03.2018 r. 

Na podstawie art. 37 § 1 k.p.a. stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia do 
Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Poznaniu jeżeli nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 
35 k.p.a. lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 k.p.a. 
(bezczynność) lub jeżeli postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do 
załatwienia sprawy (przewlekłość). Ponaglenie zawiera uzasadnienie (art. 37 § 2 k.p.a.).  

Jednocześnie, informuję strony postępowania, że zawiadomienia o pozostałych 
czynnościach organu w przedmiotowej sprawie, publikowane będą wyłącznie na stronie 
Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu, pod 
adresem: http://bip.poznan.rdos.gov.pl. 

Publiczne udostępnienie niniejszego zawiadomienia w Biuletynie Informacji Publicznej 
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu następuje z dniem 22.02.2017 r.  

 

z up. Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Poznaniu 

 
Zbigniew Gołębiewski 
Kierownik Oddziału 

Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach 
I Przedsięwzięć Liniowych 

 
 
 



Sposób podania do publicznej wiadomości: 

 

Data podania do publicznej wiadomości: od ……………………… do ……………………… 

 
 
 
Pieczęć urzędu  
 
 
Podpis i pieczęć osoby potwierdzającej 
 
 
 
 
 

Art. 61 § 4 k.p.a. O wszczęciu postępowania z urzędu lub na żądanie jednej ze stron należy zawiadomić 
wszystkie osoby będące stronami w sprawie. 
Art. 49 § 1 k.p.a. Jeżeli 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 lub 
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. 74 ust. 3 ustawy ooś Jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego. 
Art. 36 § 1 k.p.a.  O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie organ administracji publicznej jest 
obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki, wskazując nowy termin załatwienia sprawy oraz 
pouczając o prawie do wniesienia ponaglenia. 


