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WOO.420.21.2021.ADS.15  

ZAWIADOMIENIE
o przedłużeniu terminu

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, działając na podstawie art. 36 ustawy

z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), 

zwanej dalej w skrócie KPA, zawiadamia, że wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

dla przedsięwzięcia pn.: pn.: „Budowa gazociągu DN1000 MOP 8,4 MPa Gustorzyn – Wicko, część 1 

odcinek Gustorzyn - Gardeja”, nie mogło nastąpić w ustawowym terminie.

Załatwienie sprawy wymaga analizy uzupełnień do raportu o oddziaływaniu na środowisko, 

nadesłanych przez Pełnomocnika Inwestora w dniu 3 stycznia 2022 r., a także uzyskania stanowisk

od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki 

Wodnej w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, a także Państwowego 

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy.

Ze względu na prowadzone czynności administracyjne i skomplikowany charakter sprawy, wydanie 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w terminie nie jest możliwe. W zaistniałych okolicznościach 

zawiadamiam, że sprawa zostanie rozpatrzona w terminie do dnia 7 marca 2022 r.

Ponadto informuję, że stronie, zgodnie z art. 37 Kpa, służy prawo do wniesienia ponaglenia.

Powyższe zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni licząc od dnia następnego 

od dnia, w którym nastąpiło jego publiczne obwieszczenie, tj. od dnia …………….....

Z up. Regionalnego Dyrektora
         Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

Anna Deczyńska - Sadowska
Główny Specjalista

/-podpisano elektronicznie/

Zdjęto z tablicy ogłoszeń        

          (pieczęć jednostki)
dnia                                   2022 r.
 Podpis osoby odpowiedzialnej

Art. 36 Kpa: 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. Ten sam obowiązek ciąży na organie 
administracji publicznej również w przypadku zwłoki w załatwieniu sprawy z przyczyn niezależnych od organu
Art. 37 Kpa: Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczegółowych, 
ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność); postępowanie jest prowadzone nie dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy 
(przewlekłość)
Art. 33 ust. 1 uouioś: Przed wydaniem i zmianą decyzji wymagających udziału społeczeństwa organ właściwy do wydania decyzji, bez zbędnej zwłoki, 
podaje do publicznej wiadomości informacje
Art. 79 ust. 1 uouioś: Przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach organ właściwy do jej wydania zapewnia możliwość  udziału  
społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
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