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OBWIESZCZENIE 

o niezałatwieniu sprawy w terminie 

Na podstawie art. 36 $ 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks 

postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), 

Wójt Gminy Sadowne 

zawiadamia 

że złożony wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 

przedsięwzięcia polegającego na „Zabezpieczeniu erodowanego brzegu rzeki Bug 

w km 70 + 100 — 70 + 600 w m. Rażny gm. Sadowne” nie może być rozpatrzony w terminie 

obowiązującym w art. 35 Kpa. 

Powodem nie załatwienia sprawy w terminie jest skomplikowany charakter sprawy, 

uzupełnienia Wnioskodawcy oraz konieczność uzyskania opinii Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska w Warszawie, Wydział Spraw Terenowych w Siedlcach oraz 

Ministerstwa Infrastruktury Departament Orzecznictwa i Kontroli Gospodarowania Wodami, 

które pismem znak GM-DOK-2.7750.64.2021 (data wpływu 21.03.2021 r.) zawiadomiło 

o nowym terminie załatwienia sprawy tj. do dnia 18 maja 2022 r. 

Jednocześnie informuję, że przewiduje się załatwienie przedmiotowej sprawy 

w terminie do dnia 31 lipca 2022 r. 

Stronom stosownie do art. 36 i art. 37 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks 

postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) służy prawo 

do wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach 

za pośrednictwem Wójta Gminy Sadowne. 

Dodatkowo informuję, że w powyższej sprawie liczba stron postepowania przekracza 

10, zgodnie z art. 74 ust. 3 i ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 

na środowisko (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 

1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2021 Poz. 735 ze zm.) 

zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło 

udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Niniejsze zawiadomienie zostaje zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie 

danych na stronie Biuletynu Informacji Urzędu Gminy Sadowne www.bip.sadowne.pl 

oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Sadowne i tablicy ogłoszeń 

sołectwa Rażny. 
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