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ZAWIADOMIENIE

o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy

dotyczącej postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Remont i rozbudowa małej elektrowni wodnej na rzece

Białka Lelowska przy jazie w krn 70+700 w młynie w Białej Wielkiej na działce o nr. ewid. 4768”.

Stosownie do art. 36 I Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U.

z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) przedłuża się do dnia 31 października 2020 roku termin

załatwienia wniosku P. Małgorzaty Marii Dehnel-Szyc i P. Piotra Mieczysława Szyc w sprawie

środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Remont i rozbudowa małej

elektrowni wodnej na rzece Białka Lelowska przy jazie w krn 10+700 w młynie w Białej Wielkiej

na działce o nr ewid. 4768”. Przyczyną nie załatwienia sprawy w terminach wskazanych w art. 35

Kodeksu postępowania administracyjnego jest zawiłość postępowania w wyżej wymienionej

sprawie. Do 37.07.2020 r. do tut. Urzędu nie wpłynęły nowe uzupełnienia i aktualizacje

istniejących opracowań oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, które P. Małgorzata

Dehnel-Szyc i P. Piota Szyc mieli przedłożyć. W związku z powyższym nie możliwe było

wystąpienie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z pismem o ponowne

uzgodnienie warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

Pouczenie

Na podstawie art. 37 Kodeksu postępowania administracyjnego, 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).
Ponaglenie zawiera uzasadnienie.

Ponaglenie wnosi się:
7) do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie;
2) do organu prowadzącego postępowanie - jeżeli nie ma organu wyższego stopnia.

Otrzymują:
1. Wnioskodawca
2. Strony postępowania

poprzez Obwieszczenie Zawiadomienie Wójta Gminy Lelów zgodnie z art. 49 KPA zamieszczone na:

— tablicy ogłoszeń w miejscowości Biała Wielka,
— tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lelów,
— BlP Urzędu Gminy Lelów.

3. Kopia a/a

Do wiadomości:
1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie

ul. Jasnogórska 1 5A, 42-200 Częstochowa.
2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach

Plac Grunwaldzki 8-10, 40-127 Katowice
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