
 

Wójt Gminy Jedlińsk 

RSG.6220.37.2021                                                                               Jedlińsk dnia  20.12.2022r. 

OBWIESZCZENIE – ZAWIADOMIENIE 

      Na podstawie art. 10,49, 36 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) zawiadamiam, że postępowanie 
administracyjne w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia: polegającego 
na „ Produkcji wyrobów budowlanych  z betonu” na działkach o nr 299/3 i 300/3 obręb 
Wsola oraz na działkach o nr ewid. 15/1 i 15/2 obręb Wielogóra, gm. Jedlińsk  nie może być 
załatwione w terminie.  
Po uchyleniu decyzji Wójta RSG.6220.37.2021r. z dnia 5.05.2022r. przez SKO w Radomiu 
przedmiotowa sprawa jest ponownie rozpatrywana. 

Powodem niezałatwienia sprawy w terminie jest jej skomplikowany charakter, w tym 
konieczność uzupełnienia dokumentacji (wg. wskazań  SKO w Radomiu) - w tym celu 
wystosowano do inwestora wezwanie. W dniu 16.12.2022r przedłożono  uzupełnienie Karty 
informacyjnej przedsięwzięcia. Jednakże zaistniała konieczność wyjaśnienia niespójności  
w zebranych dowodach i wezwano ponownie inwestora do złożenia wyjaśnień w terminie do 
16.01.2023r. Następnie po uzyskaniu dokumentów tut. urząd zwróci się ponownie  
o opinię do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, PGW Wody Polskie, Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w trybie art. 64 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 3.10.2008r  
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska  oraz o ocenach oddziaływania na środowiska (Dz.U.2022 poz. 1029 t.j.).  
O kolejnych podejmowanych działaniach w przedmiotowej sprawie strony będą 
bezzwłocznie informowane.  Informuję osoby, którym przysługuje status strony – właścicieli 
działek inwestycji i znajdujących się w 100m obszarze potencjalnego oddziaływania 
inwestycji na środowisko  w m. Wielogóra i Wsola o uprawnieniach wynikających z art. 10 
KPA, polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym 
do składania wniosków dowodowych.  

Z dokumentacją w powyższej sprawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy, 
ul. Warecka 19, pokój 4. Zawiadomienie stron uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od 
dnia publicznego ogłoszenia. 
 Zgodnie z art. 35 § 5 KPA do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów 
przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów 
zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych 
z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. 
 Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez 
zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Jedlińsku: 
www.bip.jedlinsk.pl w dniu 21.12.2022r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Jedlińsku 
przy ul. Wareckiej 19. oraz na tablicy ogłoszeń w sołectwach Wsola i Wielogóra. 
Zgodnie z art. 37 § 3 pkt. 1 kpa w przypadku stwierdzenia bezczynności lub przewlekłości 

postępowania stronie przysługuje prawo wniesienia ponaglenia  do Samorządowego 

Kolegium Odwoławczego w Radomiu. Przewidywany termin załatwienia sprawy 28.02.2023r. 
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