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OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 9 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.) w związku z art. 41 ust. 1-4 oraz art. 80 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo 
geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 2126, z późn. zm.) zawiadamiam, iż w toku prowadzonego postępowania 
administracyjnego w sprawie zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych na opracowanie dokumentacji 
hydrogeologicznej w celu określenia warunków hydrogeologicznych w podłożu projektowanej drogi ekspresowej 
S-12 na odcinku granica woj. łódzkiego -  węzeł Radom Południe (bez węzła), pow. przysuski, szydłowiecki, 
radomski, woj. mazowieckie” został zebrany materiał dowodowy umożliwiający wydanie rozstrzygnięcia.

W  związku z powyższym informuję o prawie do zapoznania się z aktami postępowania oraz wypowiedzenia się 
co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań, a także do złożenia dodatkowych wyjaśnień mogących 
mieć znaczenie w sprawie w terminie 21 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem możliwości 
podjęcia decyzji na podstawie zebranego materiału dowodowego i okoliczności ujawnionych w aktach sprawy.

W sprawie zapoznania się z aktami postępowania proszę o wcześniejsze telefoniczne uzgodnienie terminu -  
tel. 22 59 79 061.

Jednocześnie, na podstawie art. 36 § 2 KPA zawiadamiam o terminie załatwienia sprawy (wydania decyzji), który 
został ustalony na dzień 15 lipca 2018 roku. Przyczyną przedłużającego się postępowania jest oczekiwanie na zwrot 
z urzędów gmin potwierdzenia upubliczenia obwieszczenia z dnia 12.03.2018 r. informującego strony o wszczęciu 
przedmiotowego postępowania (ostatnie obwieszczenie z informacją o terminie wywieszenia wpłynęło do Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w dniu 18.05.2018 r,).

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej 
i tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz w sposób zwyczajowo przyjęty 
przez: Urząd Gminy Borkowice (ul. Ks. J. Wiśniewskiego 42, 26-422 Borkowice), Urząd Gminy Gielniów (Plac Wolności 75. 
26-434 Gielniów), Urząd Gminy i Miasta Przysucha (Plac Kolberga 11, 26-400 Przysucha), Urząd Gminy Rusinów 
(ul. Żeromskiego 4, 26-411 Rusinów), Urząd Gminy Wieniawa (ul. Kochanowskiego 88, 26-432 Wieniawa), Urząd Gminy 
Wolanów (ul. Radomska 20, 26-625 Wolanów), Urząd Gminy Orońsko (ul. Szkolna 8, 26-505 Orońsko), Urząd Miejski 
w Szydłowcu (pl. Rynek Wielki 1, 26-500 Szydłowiec), zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy Prawo geologiczne i górnicze.

Pieczęć Urzędu i podpis

Laureat Polskiej Nagrody Jakości. Urząd realizuje zadania w oparciu o zintegrowany system zarządzania zgodny z normami: PN-EN ISO 9001:2015-10, PN-EN ISO 14001:2015-09, 
PN-ISO/IEC 27001:2014-12, OHSAS 18001:2007, Systemem Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym oraz na podstawie wytycznych PN-iSO 26000.
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