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REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA

w BYDGOSZCZY

WOO.420.21.2021.ADS.22                                                          Bydgoszcz, dnia 08 marca 2022 r.
 

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 36 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 735 - cyt. dalej jako „k.p.a.”), w związku 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. 2373 ze zm. - cyt. dalej jako „UUOŚ”),

zawiadamiam

iż postępowanie wszczęte na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
z siedzibą w Warszawie, z upoważnienia którego działa Pełnomocnik Pani Małgorzata Twarowska 
z ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, z dnia 28 października
2021 r., znak: POM3-ILF-POL-P-OC-0758, uzupełniony w dniu 5 listopada 2021 r., w sprawie 
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa 
gazociągu DN1000 MOP 8,4 MPa Gustorzyn – Wicko, część 1 odcinek Gustorzyn - Gardeja”, 
z uwagi na konieczność zawiadomienia stron postępowania o zebraniu wszystkich dowodów
w sprawie zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a., nie może być zakończone w terminie określonym w art. 35 
k.p.a.
Wskazuje się nowy termin załatwienia sprawy:
Przedmiotowa sprawa zostanie załatwiona w terminie do 30 marca 2022 r. 
Jednocześnie informuję o prawie do wniesienia ponaglenia zgodnie z art. 37 k.p.a.

Obwieszczenie nastąpiło w dniach: od …………….. do ……………..                                         

Sprawę prowadzi: Anna Deczyńska - Sadowska
Telefon kontaktowy: 52-50-65-666 wew. 6044

Regionalny Dyrektor
         Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

Szymon Kosmalski
/-podpisano elektronicznie/

Otrzymują:
1. Pani Małgorzata Twarowska, ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o., ul. Osmańska 12,
2. 02-823 Warszawa
3. Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa
4. Pozostałe strony zawiadamiane w trybie art. 49 k.p.a.
5. WOO a/a.

Art. 36 Kpa: O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić  strony, podając 
przyczyny zwłoki, wskazując nowy termin załatwienia sprawy oraz pouczając o prawie do wniesienia ponaglenia. Ten sam obowiązek ciąży na organie 
administracji publicznej również w przypadku zwłoki w załatwieniu sprawy z przyczyn niezależnych od organu
Art. 37 Kpa: Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczegółowych, 
ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność); postępowanie jest prowadzone nie dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy 
(przewlekłość)
Art. 33 ust. 1 uouioś: Przed wydaniem i zmianą decyzji wymagających udziału społeczeństwa organ właściwy do wydania decyzji, bez zbędnej zwłoki, 
podaje do publicznej wiadomości informacje
Art. 79 ust. 1 uouioś: Przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach organ właściwy do jej wydania zapewnia możliwość  udziału  
społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
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