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ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 36 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), dalej kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z 

dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i  jego  ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz 0 ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 t.j.), dalej 
ustawa ooś, zawiadamiani, że odwołania od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Rzeszowie z dnia 26 kwietnia 2018 r., znak: WOOŚ.4200.6.2017.JG.55, ustalającej 
środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa nowego odcinka dróg. 
wojewódzkiej nr 984 od m. Kygdzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz Z budową mostu na rzece 
Wisłokd’, nie mogło być rozpatrzone w  ustawowym terminie. Przyczyną zwłoki jest 
skomplikowany charakter sprawy.

Zawiadamiam również o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy na dzień 
9 listopada 2018 r.

Ponadto informuję, że stronie, zgodnie z art. 37 kpa, stronie służy prawo do wniesienia 
ponaglenia.
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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 fi 1 kpa: Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub 
przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność); postępowanie jest prowadzone dłużej niż 
jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).
art. 49 § 1 kpa: 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. 74 ust. 3 usta^T ooś: Jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w sprawie 
uchylenia lub zmiany, stwierdzenia nieważności, stwierdzenia wygaśnięcia tej decyzji, lub wznowienia postępowania w sprawie tej 
decyzji przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 kpa.


