Znak: GRO.6220.7.2021

Raba Wyżna, dn. 07.12.2021 r.

OBWIESZCZENIE
Działając na podstawie art. 36 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) Wójt Gminy Raba Wyżna
zawiadamia strony postępowania
że postępowanie administracyjne wszczęte na wniosek z dnia 21.10.2021 r., złożony przez ...
działającego w imieniu Gminy Raba Wyżna, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w
miejscowości Skawa wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków”, nie może zostać załatwione w
terminie przewidzianym w art. 35 K.p.a. z przyczyn niezależnych od organu.
Przyczyną zwłoki w załatwieniu sprawy jest jej szczególna złożoność. Wydanie decyzji
w przedmiotowej sprawie uwarunkowane jest uprzednim uzyskaniem opinii od organów
właściwych zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (j.t Dz.U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.). Ponadto przed wydaniem
stosownej decyzji, stronom postępowania zostanie umożliwione zapoznanie się ze zgromadzoną
w sprawie dokumentacją.
Z uwagi na powyższe termin załatwienia sprawy przewiduje się do dnia 31 marca 2022 r.
Jednocześnie Wójt Gminy Raba Wyżna informuje, że dołoży wszelkich starań, aby
załatwienie powyższej sprawy nastąpiło przed upływem w/w terminu.
W oparciu o art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie stronom
niniejszego zawiadomienia uważać się będzie za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego
ogłoszenia, które następuje w dniu 07.12.2021 r.
Pouczenie:
Strona postępowania ma prawo złożyć ponaglenie na organ rozpatrujący sprawę, jeżeli:
1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 k.p.a. lub przepisach szczególnych ani
w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 k.p.a. (bezczynność);
2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).
Ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia tj. Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Nowym Sączu za pośrednictwem Wójta Gminy Raba Wyżna.
Ponaglenie musi zawierać uzasadnienie.

Wójt Gminy Raba Wyżna
/-/
mgr Andrzej Dziwisz

Otrzymują:
1. Strony postępowania zawiadamiane w trybie art. 49 Kpa,
2. A/a – S.B.
Do wiadomości:
1.

