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OBWIESZCZENIE  
o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy   

 

Działając na podstawie art. 35, art. 36 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
Postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735) zawiadamiam o przedłużeniu terminu 
załatwienia sprawy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: 
„Budowa instalacji do recyklingu odpadów opakowaniowych oraz folii na nieruchomości zlokalizowanej na 

działce o nr ewidencyjnym 21/38 w Krapkowicach” do dnia 15 marca 2022 r.  

 

                                                                    UZASADNIENIE 

              W związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcie pn.: „Budowa instalacji do recyklingu odpadów opakowaniowych 
oraz folii na nieruchomości zlokalizowanej na działce o nr ewidencyjnym 21/38 w Krapkowicach”, tutejszy 
organ  w oparciu o art. 33 ust. 1 oraz art. 79 ust. 1 ustawy z dnia  3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji   o środowisku   i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2021 poz. 2373 z późn. zm.)  przystąpił do przeprowadzenia konsultacji 
społecznych w ramach oceny oddziaływania na środowisko, które  trwają do dnia 03.02.2022 r.   

               W związku z powyższym informuję, że przedmiotowe postępowanie nie może być załatwione                      
w wyznaczonym terminie i koniecznym jest przedłużenie terminu załatwiania sprawy.  

Niniejsze obwieszczenie zostało zamieszczone na stronie BIP i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta      
i Krapkowice dnia14.01.2022 r., w sposób zwyczajowo przyjęty w m. Krapkowice oraz w sposób zwyczajowo 
przyjęty Urzędu Miejskiego w Gogolinie.   

 
Z up. Burmistrza  

Zastępca Burmistrza 
/-/ 

Arnold Joszko  
 
 

POUCZENIE 
            Na niezałatwienie sprawy w terminie określonym, w art. 35 KPA stronom służy prawo do wniesienia 
ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza 
Krapkowic. 
            Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło 
publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji 
Publicznej, zgodnie z art. 49 § KPA.  

   

Otrzymują: 
1. Wnioskodawca;  
2. Strony postępowania zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnieniu informacji o 

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. 2021 poz. 247 z późn. zm) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. 2021 r. poz. 735 z późn. zm.); 

3. a/a. 
 

Sprawę prowadzi: Katarzyna Szylar, tel. 77 44 66 864, e-mail: k.szylar@krapkowice.pl  

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – 

ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), informujemy, iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Krapkowice z siedzibą 

przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Z administratorem danych osobowych można się kontaktować listownie na adres siedziby lub poprzez e-mail: 

umig@krapkowice.pl , Treść pełnej klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej www.bip.krapkowice.pl . 
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