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OBWIESZCZENIE 

Na podstawie art.49 § 1, w związku z art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks 
postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2021 r. poz. 735 ze zm.), w toku postępowania 
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia pod nazwą: ,,Przebudowa ciągu drogowego dróg gminnych nr 113055 i 113051 E 
w miejscowości i obrębie Komorów, gm. Cielądz, na działkach ewidencyjnych o numerach 481 i 911 
wraz z włączeniem do drogi powiatowej nr 4118E, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 34 obręb 
Komorów". 

zawiadamia, że 

1) dotrzymanie terminu ustawowego wydania przez Wójta Gminy Cie lądz orzeczenia 
kończącego postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie nie jest możliwe 
z uwagi na skomplikowany charakter sprawy administracyjnej oraz konieczność uzyskania 
opinii organów współdziałających , 

2) przewidywany termin wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. 
przedsięwzięcia to 5 marca 2022r. 

Wobec konieczności uzyskania opinii Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi , Wójt Gminy Cie lądz informuje, iż przewidywany 
termin wydania orzeczenia kończącego przedmiotowe postępowanie to 5 marca 2022r. 

Wskazany powyżej termin rozstrzygnięcia sprawy determinowany jest wymogiem należytego 
i wyczerpującego rozpoznania sprawy, w tym dokonywanych przez organy współdziałające czynności 
wynikających z konieczności wydania ww. uzgodnień i opinii. 

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) . 

Ponaglenie zwiera uzasadnienie (art. 37§ 2 K.p.a. ). 
Ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego 
postępowanie ; do organu prowadzącego postępowanie - jeżeli nie ma organu wyższego ·stopnia. 
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