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OBWIESZCZENIE 

 Wójta Gminy Wolanów 
 

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. 2022r., poz. 2000z późn. zm.), zwanej dalej kpa, w 
związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2022r. poz. 1029 z późn.zm.) zwana dalej ooś 
 

zawiadamiam strony postępowania, 
 

że postępowanie administracyjne dotyczące wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie zakładu 
produkcji elementów złącznych o budynek hali produkcyjnej z instalacją do 
powierzchniowej obróbki metali z wykorzystaniem procesów elektrolitycznych  
i chemicznych o powierzchni całkowitej wanien procesowych poniżej  
30,0m3, budową przemysłowej oczyszczalni ścieków i zewnętrznego szczelnego 
zbiornika bezodpływowego”, na działce nr 35/4 w obrębie geod. Strzałków prowadzone na 
wniosek: DREWNOWKRĘT  Marian Kotkowski, Strzałków 83, 26-625 Wolanów, nie może 
być załatwione w ustawowym terminie określonym w art. 35 kpa. 
 

Przyczyną niezałatwienia sprawy w terminie jest konieczność uzgodnienie warunków 
realizacji przedsięwzięcia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z 
Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska, oraz konieczność przeprowadzenia dalszych 
czynności administracyjnych wynikających z przepisów prawa.  
Jednocześnie wskazuję nowy termin załatwienia sprawy do dnia 28.02.2023r.   
 

Zgodnie z art. 36 § 1 Kpa, o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie 
określonym w art. 35 organ administracyjny obowiązany jest zawiadomić strony, podając 
przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy. Zgodnie z art. 37 § 1 kpa stronie 
postępowania służy prawo wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w Radomiu za pośrednictwem Wójta Gminy Wolanów. Ponaglenie powinno 
zawierać uzasadnienie - art. 37 § 2 kpa. 

 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez: 

⎯ wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wolanów, ul. Radomska 20, 26-625 
Wolanów,  

⎯ tablicy ogłoszeń Sołectwa w miejscu inwestycji,  

⎯ umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Wolanów www.bip.wolanow.pl,  
w dziale ochrona środowiska – decyzje o środowisku. 

 
 W myśl art. 49 § 2 Kpa, zawiadomienia uznaje się za doręczone stronom 
postępowania po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.   
   
 
       
       

      Wójt Gminy Wolanów 
   /-/ Ewa Markowska-Bzducha 
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