
REGIONALNY DYREKTOR 
OCHRONY SRODOWISKA Poznan, 1 5. KW! 2015 

w Poznaniu 

WOO-II.4203.3.2014.WM.21 

Zawiadomienie 

Na podstawie art. 36 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267 j.t.), dalej kp.a., w zwi^zku 
z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziemika 2008 r. o udost^pnieniu informacji o srodowisku 
i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania 
na srodowisko (Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 j.t. ze zm.), dalej ustawa oos, zawiadamiam strony 
postepowania, ze sprawa dotycz^ca wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach 
dla przedsi^wziecia polegaj^cego na budowie gazoci^gu Lwowek - Odolanow wraz 
z infrastruktur^ niezb^dnq do jego obsiugi nie mogla bye zalatwiona w terminie. 

Przyczyn^ zwloki jest oczekiwanie na uzupelnienie raportu o oddzialywaniu 
przedsi^wziecia na srodowisko przez wnioskodawc^. 

Zawiadamiam rowniez, o wyznaczeniu nowego terminu zaiatwienia sprawy na dzien 
18.05.2015 r. 

Sposob obwieszczenia lub publicznego ogloszenia: 

Data obwieszczenia lub publicznego ogloszenia: 

Piecz^c urz^du: 
Urz£$d Miejski w Poniecu 

Rynek 24 
64-125 Poniec 

„ . . .tel. 65/57?1j33,fex 65/5733983 . 
Podpis 1 piecz^c osoby potwierdzajqcej: 

Art.36 § 1 K.p.a. O kazdym przypadkii niezalatwienia sprawy w terminie okreslonym w art. 35 lub 
w przepisacii szczegolnych organ administracji publicznej jest obowi^zany zawiadomic strony, 
podajijc przyczyny zwloki i wskazujqc nowy termin zaiatwienia sprawy. 
Art.49 K.p.a. Strony mog^ bye zawiadamiane o decyzjach i innych czynnosciach organow 
administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyj^ty w danej miejscowosci 
sposob publicznego oglaszania, jezeli przepis szczegolny tak stanowi; w tych przypadkach 
zawiadomienie b^dz dor^czenie uwaza si? za dokonane po uptywie czternastu dni od dnia publicznego 
ogloszenia. 
Art.74 ust. 3 usiawy oos Jezeli liczba stron postepowania o wydanie decyzji o srodowiskowych 
uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje si? przepis art. 49 kodeksu postepowania administracyjnego. 
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