
Wójt Gminy Jedlińsk 

   Jedlińsk, dn. 7.02.2022r. 

RSG.6220.7.2021  

Obwieszczenie -  zawiadomienie 

      Na podstawie art. 10, 49 i art. 36 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735) zawiadamiam, że postępowanie administracyjne w 
sprawie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia:  budowa 196 wylewek betonowych, 
pola betonowego oraz budynku magazynowego wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach o nr 
ewid. 224/6, 224/19 powiat radomski, Gmina Jedlińsk, obręb Wielogóra nie może być załatwione w 
terminie. Powodem niezałatwienia sprawy w terminie jest jej skomplikowany charakter, w tym  
konieczność uzyskania opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 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.2021 poz. 
2373 t.j.). 

Wójt Gminy Jedlińsk, ponownie rozpatrując sprawę ( po wydaniu decyzji Samorządowego 
Kolegium Odwoławczego) zwrócił się do RDOŚ o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia 
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu ( pisma z dnia 
28.10.2021r. i 17.12.2021r.). W związku z brakiem odpowiedzi oraz faktem, iż uzyskanie opinii RDOŚ 
jest niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia postępowania pismem z dnia 4.02.2022r. 
ponownie zwrócono się do RDOŚ o zajęcie się stanowiska w sprawie. 
Przewidywany termin załatwienia sprawy 31.03.2022r.       
    Zawiadamiam, że strony postępowania – właściciele działek inwestycji i położonych w obszarze 
100m od terenu  inwestycji - mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy   
w siedzibie Urzędu Gminy w Jedlińsku przy ul. Wareckiej 19, pok. 4. Telefon kontaktowy 48/ 
3213098. Zawiadomienie stron uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego 
ogłoszenia. 
 Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie w 

dniu 8.02.2022r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Jedlińsku: 

www.bip.jedlinsk.pl,  na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Jedlińsku przy ul. Wareckiej 19, na 

tablicy ogłoszeń w sołectwie Wielogóra. 

 

                                                                                               Wójt 

        /-/ Kamil Dziewierz 

 

 

 

POUCZENIE 

Na podstawie art. 37 Kodeksu postępowania administracyjnego, 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 ; 

2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy. 
Ponaglenie zawiera uzasadnienie. 

Ponaglenie wnosi się: 

1) do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie; 
2) do organu prowadzącego postępowanie - jeżeli nie ma organu wyższego stopnia. 

http://www.bip.jedlinsk.pl/

