WÓJT GMINY
WIDAWA
Widawa, dnia 12 września 2022 r.

RIK.6220.1.2020.KS
ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 9, art. 36 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), zwanej dalej k.p.a.,
art. 74 ust. 3 i 3a 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 2022 r. poz. 1029 ze zm.), zwanej dalej w skrócie ustawą ooś,
w postępowaniu dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
inwestycji polegającej na „Budowie sześciu obiektów inwentarskich przeznaczonych do chowu
brojlerów kurzych wraz z infrastrukturą towarzyszącą” realizowanego na działkach o nr ewid.
163, 165, 166, 167 obręb Goryń, w miejscowości Goryń, gm. Widawa
zawiadamiam, że:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi zawiadomieniem z dnia 2 września
2022 r. znak WOOŚ.4221.28.2020.PTa.14 poinformował, iż z uwagi na szczególnie
skomplikowany charakter przedmiotowej sprawy administracyjnej oraz konieczność
dokładnego przeanalizowania całej dostarczonej dokumentacji dotrzymanie
ustalonego terminu wydania przez RDOŚ Łódź orzeczenia kończącego postępowanie
w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia nie jest
możliwe. W związku z powyższym Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi
wyznaczył nowy termin załatwienia sprawy: do dnia 3 października 2022 r.
2. Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego
przedsięwzięcia w ramach ww. sprawy administracyjnej nastąpi nie później niż w
terminie do 60 dni, z uwagi na skomplikowany charakter sprawy. Do terminu nie wlicza
się czasu uzgodnień z organami opiniującymi.

Wskazuję dzień publicznego ogłoszenia: 12 września 2022 r.
Informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. strony postępowania mogą zapoznać się z aktami
sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i uwagi w siedzibie Urzędu Gminy
Widawa przy ul. Rynek Kościuszki 10, 98-170 Widawa, od poniedziałku do piątku w godzinach
urzędowania.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 37 § 1 k.p.a. stronie służy prawo do wniesienia
ponaglenia, jeżeli:
1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych
ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność);
2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy
(przewlekłość).
§ 2. Ponaglenie zawiera uzasadnienie.
§ 3. Ponaglenie wnosi się:
1) do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie;

2) do organu prowadzącego postępowanie – jeżeli nie ma organu wyższego stopnia.
pouczenie
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wójt Gminy Widawa
mgr Michał Włodarczyk

Otrzymują:
1. Wnioskodawca za pośrednictwem - pełnomocnika
2. Pozostałe strony postępowania zgodnie z art. 49 k.p.a.
3. a/a
Obwieszczenie zostaje opublikowane:
1. Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Widawa
2. Na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Widawa
3. Na tablicy ogłoszeń w sołectwie Goryń

