RRG.6220.9.2020
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA GMINY I MIASTA TULISZKÓW
z dnia 30 marca 2022 roku
Zgodnie 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 o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.) oraz art. 36 § 2 i art. 49 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021., poz. 735 ze
zm.)
zawiadamiam
że w związku z prowadzonym postępowaniem o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie drogi łączącej Gminę
Tuliszków z Gminą Mycielin, odcinek drogi ze Smaszewa do Smaszewa Kolonii”, z uwagi na
zwłokę w załatwieniu sprawy z przyczyn niezależnych od tut. Organu, tj. oczekiwanie na
uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Poznaniu warunków realizacji
planowanego przedsięwzięcia, sprawa nie może być załatwiona w terminie wynikającym z art.
35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
W związku z powyższym wyznacza się nowy termin załatwienia sprawy, tj. nie później niż do
dnia 13 maja 2022 r.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 37 § 1 k.p.a. stronie służy prawo do wniesienia
ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem
Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków.
W oparciu o art. 10 § 1 k.p.a. wszystkie strony tego postępowania mają prawo do czynnego
w nim udziału w każdym jego stadium, poprzez możliwość zapoznania się z aktami sprawy,
wypowiedzenia się co do zebranych materiałów, jak również składania uwag i wniosków
w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Tuliszków w godzinach od 730 do 1530.
Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów
przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów
zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo
z przyczyn niezależnych od organu.
W myśl art. 41 § 1 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy
mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu;
zgodnie z art. 41 § 2 k.p.a. w razie zaniedbania obowiązku określonego w art. 41 § 1 k.p.a.
doręczenie pisma pod dotychczasowy adres ma skutek prawny.
Zgodnie z art. 49 k.p.a. w przypadku zawiadomienia stron poprzez obwieszczenie, doręczenie
uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
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