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Cielądz, 20.04.2022r. 
Znak: SRL.6220.5.2021 .MO 

OBWIESZCZENIE 

Na podstawie art. 9, art. 10 § 1, art. 36 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks 
postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), w związku z art. 86d ust. 1 pkt 1 
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. 
poz. 2737 ze zm.), Wójt Gminy Cielądz, 

zawiadamia 

strony postępowania administracyjnego, prowadzonego na wniosek Pana Roberta Kowalskiego 
reprezentującego Biuro Projektów Ekologicznych „EkoProjekt", w sprawie wydania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie 
sposobu użytkowania budynków magazynowo-produkcyjnych na stację demontażu pojazdów 
wycofanych z eksploatacji oraz skup złomu wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce 
ewidencyjnej nr 94318 w miejscowości i obrębie Cielądz, gm. Cielądz, woj. łódzkie, że w dniu 
20.04.2022r. wydane zostało postanowienie znak: SRL.6220.5.2021.MO o podjęciu zawieszonego 
postępowania w sprawie wydania ww. decyzji na wniosek z dnia 22.12.2021 r. 

Z treścią ww. postanowienia strony postępowania mogą zapoznać: się Urzędzie Gminy Cielądz, pokój 1 O 
w następujących terminach: pon., wt., czw. w godz. 8.00-16.00, śr. w godz. 08.00 - 17.00 oraz w pt. 
w godz. 08.00 - 15.00. Na niniejsze postanowienie nie przysługuje stronom zażalenie. 

Jednocześnie zawiadamiam, że dotrzymanie terminu ustawowego wydania przez Wójta Gminy 
Cielądz orzeczenia kończącego postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie nie jest 
możliwe z uwagi na szczególnie skomplikowany charakter sprawy administracyjnej oraz konieczność 
uzyskania uzgodnień organów współdziałających. Przewidywany termin wydania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia to 20 czerwca 2022r. Wskazany termin 
rozstrzygnięcia sprawy determinowany jest oczekiwaniem na uzgodnienie Państwowego Gospodarstwa 
Wodnego Wody Polskie - Zarządu Zlewni w Łowiczu oraz wymogiem należytego i wyczerpującego 
rozpoznania sprawy. 

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. 
Zgodnie z art. 49 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia stron 
przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego 
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Otrzymują: 
1. Strony postępowania poprzez obwieszczenie. 
2. Biuletyn lnformacii Publicznej Urzędu Gminy w Cielądzu. 
3. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Cielądzu. 
4. Tablice ogłoszeń i miejsca zwyczajowo przyjęte w sołectwie Cielądz, gm. Cielądz. 


