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OBWIESZCZENIE 
Na podstawie art. 49 § 1, w związku z art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca l 960r. - Kodeks 

postępowania administracyjnego U.t. Dz. U. z 202lr. poz. 735 ze zm.), w toku postępowania 
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 
przedsięwzięcia polegającego na montażu naziemnego zbiornika na olej napędowy wraz z 
niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki o numerze ewidencyjnym 166/9 
położonej w miejscowości i obrębie Cielądz, gm. Cielądz, pow. rawski, woj. łódzkie, Wójt 
Gminy Cielądz, 

za wiadamia, że 

1) 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 opinii organów współdziałających: PGW WP Zarządu 
Zlewni w Łowiczu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, 

2) przewidywany termin wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 
ww. przedsięwzięcia to 22 października 2022r. 

Wskazany powyżej termin rozstrzygnięcia sprawy determinowany jest oczekiwaniem 
na opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawie Mazowieckiej, 
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 tenninie 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 
postę?mvanie; do organu prowadzącego postępowanie - jeżeli nie ma ori nu wyższego 
stopma. 
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Zup ÓJTA 
Otrzymują: 

1. Strony postępowania poprzez obwieszczenie. 
2. Biuletyn Jnformacżi Publiczne; Urzędu Gminy w Cielądzu. 
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3. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Cielądzu. 
4. Tablice ogłoszeń i miejsca zwyczajowo przyjęte w sołectwie Cielądz, gm. ielądz. 


