Węgliniec dnia, 28.01.2022 r.

IK.6220.6.6.2021.OŚ

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec
Na podstawie art. 36 § 2 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 cyt. dalej jako „k.p.a.”) oraz
stosownie do 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 ze zm – cyt. dalej jako „ustawa ooś”),
zawiadamiam
strony postępowania o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dla postępowania wszczętego
na wniosek POLEKO GROUP Sp. z o.o. w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Zbieranie odpadów tworzyw sztucznych”
planowanego w miejscowości Stary Węgliniec na terenie działki oznaczonej ewidencyjnie numerem
619/3 (obr. 0007, Stary Węgliniec 1, AM-1).
Przedłużenie postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie wynika z uwagi brak
odpowiedzi Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Zarząd Zlewni w Lwówku
Śląskim na wezwanie Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec o dokonanie wyjaśnienia wątpliwości
zawartych w piśmie znak WR.ZZŚ.3.435.230.2021.MD (RKW-2021-6367). Dokonanie wyjaśnienia jest
kluczowe dla dalszego trybu i toku postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Ponadto postępowanie przedłuża się ze względu na obowiązek zapewnienia wszystkim
stronom postępowania możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów
oraz zgłoszonych żądań w sprawie.
Nowy przewidywany termin załatwienia sprawy wskazuje się do dnia 28 lutego 2022 r.
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z art. 74 ust. 3 u.o.o.ś., stosuje się przepis art. 49 k.p.a., tj. zawiadamianie stron o decyzjach i innych
czynnościach organu administracji publicznej przez obwieszczenie podawane do publicznej wiadomości.
W takim przypadku doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego
ogłoszenia.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 ustawy k.p.a., strony postępowania mają prawo
do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz możliwość wypowiedzenia się co do
zebranych materiałów, dowodów i zgłoszonych żądań. Ponadto na podstawie art. 73 § 1 k.p.a. strony
mają prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Z aktami sprawy

można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu przy ul. Sikorskiego 3, pok. nr 6
w godzinach: pon. 700-1600 , wt.-czw. 700-1500, pt. 700-1400.
Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez zamieszczenie
na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu
http://www.wegliniec.bip.pbox.pl/public/ , a także za pomocą wywieszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu
Gminy i Miasta w Węglińcu oraz wywieszenia na tablicy ogłoszeń w miejscowości planowanego
przedsięwzięcia.
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