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ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE 

 
Zgodnie z art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm., dalej k.p.a.) i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia  

3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  

(t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm., dalej ustawa ooś), w toku prowadzonego postępowania  

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zespół hal 

produkcyjno-magazynowo-usługowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, planowanego  

do realizacji na dz. ew. nr 100/5, 101/6, 102/7, 105, 106 oraz części działek 104/2, 107/2, 108/3 obręb 

Nowy Dwór, gm. Syców,  

 

zawiadamiam strony postępowania, że 
  

pismem znak: WOOŚ.4221.197.2021.SD.5 z dnia 27.04.2022 r., Regionalny Dyrektor Ochrony 

Środowiska we Wrocławiu (dalej RDOŚ), poinformował, działając na podstawie art. 36 § 1 k.p.a.,  

o braku możliwości załatwienia sprawy w terminie wskazanym w piśmie RDOŚ z dnia 28.02.2022 r., 

znak: WOOŚ.4221.197.2021.SD.2, z uwagi na konieczność ponownego uzupełnienia Raportu  

o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz konieczność późniejszego przeanalizowania 

uzupełnionego materiału. Przewidziany termin zajęcia stanowiska nastąpi do dnia 31.05.2022 r. 

Z uwagi na powyższe, w oczekiwaniu na uzgodnienie RDOŚ, a także konieczność przeanalizowania 

całości zebranego materiału dowodowego – załatwienie sprawy nie nastąpi w terminie określonym  

w zawiadomieniu z dnia 02.03.2022 r.  

Wobec powyższego, działając na podstawie art. 36 § 1 k.p.a. wyznacza się nowy termin załatwienia 

sprawy do dnia 29.07.2022 r. Równocześnie informuję, że zgodnie z art. 37 § 1 pkt 1 k.p.a. stronom 

postępowania przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego we Wrocławiu, za pośrednictwem tut. organu.       

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś  

oraz art. 49 k.p.a. – zawiadomienie zostaje podane stronom postępowania poprzez zamieszczenie  

na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Syców bip.sycow.pl, na tablicy 

ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Syców.  

Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia,  

w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 
Zawiadomienie – obwieszczenie  

zostało udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej 

w dniu 29 kwietnia 2022 r.    
 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Strony postępowania przez obwieszczenie zgodnie z art. 49 k.p.a. 

2. A/a. 

Do wiadomości: 

1. Pełnomocnik inwestora – Tacakiewicz Ferma Kresek sp. z o.o., ul. Jeleniogórska 18B, 60-179 Poznań  

– imię, nazwisko i adres wg rozdzielnika 
Sporządził: Inspektor W. Dryka,  tel. (062) 785 51 27 

http://bip.sycow.pl/

