WÓJT GMINY ŁAŃCUT
37-100 Łańcut
ul. Mickiewicza 2 a
RRE.6220.15.2017

Łańcut, dnia 27.07.2017r.

ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie art. 36 w związku z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U . 2017.1257 t.j.) zawiadamiam, że sprawa o wydanie decyzji o
zmianie decyzji z dnia 29.09.2016 r. znak: RRE.6220.7.2016 o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1542 R Albigowa -Sonina
km 0+000 do km 4+301 w m. Wysoka i Sonina", w zakresie dotyczącym zwiększenia szerokości
projektowanych poboczy i chodnika, które powoduje zwiększenie ich powierzchni, planowanej do
zrealizowania w ramach przedsięwzięcia, a tym samym konieczności zajęcia dodatkowych działek
zlokalizowanych bezpośrednio przy drodze powiatowej, która powoduje, że inwestycja będzie
realizowana jako rozbudowa i przebudowa drogi, a nie tylko jej przebudowa w ramach przedsięwzięcia
pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1542 R Albigowa - Sonina od km 0+000 do km
4+301 w m. Wysoka i Sonina wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną" nie może być załatwiona
w ustawowym terminie.
Przyczyną zwłoki w załatwieniu sprawy szczególnie skomplikowanej jest zapewnienie stronom
czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwienie im
wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Nowy termin załatwienia sprawy wyznaczam na dzień 4.08.2017 r.
Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli nie załatwiono sprawy w terminie określonym w
art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1, a także gdy
postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy.
Ponaglenie wnosi się:
1) do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie;
2) do organu prowadzącego postępowanie - jeżeli nie ma organu wyższego stopnia.
Obwieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Łańcut, na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej Urzędu Gminy Łańcut, na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Łańcut, w miejscowościach
Sonina, Wysoka i Albigowa nastąpi w dniu 28.07.2017 r.
Otrzymują:
1. Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie ul. Polna 3b, 37-100 Łańcut,
2. Strony postępowania według wykazu znajdującego się w aktach sprawy w drodze obwieszczeń na stronie
internetowej Gminy Łańcut, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łańcut, na
tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Łańcut, w miejscowościach Albigowa, Sonina, Wysoka,
3. Referat RSI w/m,
4. a/a

Sprawę prowadzi: Anna Tomaszek- Furgał tel. (17) 225 65 46 e-mail: ekologia@gminalancut.pl

