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ZAWIADOMIENIE 

Warszawa, dnia 04. 05. 2016 r. 

Na podstawie art. 36 oraz 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks post~powallia 

administrary;izego (Dz. U. 2016.23 j.t.), dalej kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 

października 2008 r. o tldost~pnianitl ilifórmaf!Ji o środowisku i jego ochronie, ud:jale społeczellstwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddijarywania na środowisko (Dz. U. 2016.353), dalej ttstawa ooś, zawiadamiam 

strony postępowania, że wniesione odwołania od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Rzeszowie z dnia 12 stycznia 2015 r., znak: WOOŚ.4233.40.2012.Gl-107, o 

środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa suchego zbiomika 

pr-{eliwpowod:jowego Góra Ropci)lcka na r-{ece Bttd:jsiJ /la terenie m. S ~d:jszów Małopolski, Góra Ropc:rydea, 

Zagor-:ryce, gm. S~d:jszów Małopolski, wq/ podkarpackie, nie mogły być rozpatrzone w ustawowym 

terminie. Przyczyną zwłoki jest skomplikowany charakter niniejszej sprawy i oczekiwanie na 

przedłożenie przez inwestora wyjaśnień do raportu o oddziaływaniu przedmiotowej inwestycji na 

środowisko. 

Zawiadamiam również, o wyznaczeruu nowego terminu załatwienia sprawy na dzień 

15 lipca 2016 r. 

Wywieszono w dniach: !.1. -:-: ~. ~ .. ~I:':qi0v. .. :2,A0l b q- , 

Pieczęć urzędu: 

URZĄP MARSZAŁKOWSKI 
WOJfWODZTWA PODEARPACKIEGO 

al. Łukasza C i epli ńsk i ego 4 
3 5 - 0:1.0 RZESZ Ó \N 
NIP 813 -2 9-17 -389 , sk r. p oczt. 17 
t el. 01 7 8501700, fa x 017 8501701 

Art. 74 ust. 3 IIslm/J)' ooś. Jeżeli liczba stron postGPowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, 
stosuje się przepis art. 49 kodeksu postGPowania administracyjnego. 
Art. 49 kpa. Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez 
obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak 
stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa siG za dokonane po upływie czternastu dni od dnia 
publicznego ogłoszenia. 
r\rt. 36 kpa. O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie określonym wart. 35 lub w przepisach szczególnych organ 
administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia 
sprawy. 


