Białe Błota, dnia 29 czerwca 2022 r.
WÓJT GMINY
BIAŁE BŁOTA
OŚ.6220.18.2022.DK
OBWIESZCZENIE
O WYZNACZENIU NOWEGO TERMINU ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wójt Gminy Białe Błota, działając na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, 1491, 2052.) oraz 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 o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373, 2389.)
zawiadamia, że rozpatrzenie Hurtostal Wyroby metalowe i metale kolorowe Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 3,
85-037 Bydgoszcz działającego przez pełnomocnika Pana Michała Schmidt, EKOTER ochrona środowiska
Michał Schmidt, 85-080 Bydgoszcz w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
realizacji przedsięwzięcia pod nazwą:
„Budowa stacji paliw na działkach nr ew. 135/30, 135/32, 135/34 i 135/36 obręb Lisi Ogon, gmina Białe
Błota”.
nie mogło nastąpić w ustawowym terminie.
Ze względu na skomplikowany charakter sprawy oraz z uwagi na fakt oczekiwania na wydanie
uzgodnienia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy załatwienie jej w terminie ustawowym nie jest możliwe.
W zaistniałych okolicznościach, zawiadamiam, że sprawa zostanie rozpatrzona w terminie do dnia
29 lipca 2022 r.
Po upływie ww. wyznaczonego terminu, dla wnioskowanego przedsięwzięcia, w oparciu o zebrane
materiały, zostanie wydana decyzja.
Pouczenie
1. Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:
a) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 K.p.a. lub przepisach szczególnych, ani
w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 ust. 1 K.p.a. (bezczynność),
b) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).
2. Ponaglenie wymaga uzasadnienia przez Stronę.
3. Ponaglenie wnosi się:
a) do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie,
b) do organu prowadzącego postępowanie – jeżeli nie ma organu wyższego stopnia.
z up. Wójta
Daniel Kończak
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
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