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Łódź, 27 stycznia 2019 r. 
 
 
 
 

 
WOOŚ.4242.138.2019.MŁo.3 

Sz. P. Danuta Supera 
Wójt Gminy Dmosin 

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), w związku z art. 77 ust. 6 ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko 

(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081ze zm.), w postępowaniu w przedmiocie uzgodnienia zainicjowanym 
wystąpieniem Wójta Gminy Dmosin z 11 grudnia 2019 r., znak: GP.6220.2.2015 o uzgodnienie 
warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie budynku inwentarskiego - tuczarni 
wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Nadolna Kolonia”, Regionalny 
Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi 

zawiadamia, że: 

1) dotrzymanie terminu ustawowego do wydania powyższego uzgodnienia nie jest możliwe 
ze względu na konieczność uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia 
na środowisko; 

2) wydanie orzeczenia kończącego postępowanie w przedmiocie uzgodnienia dla przedmiotowego 
przedsięwzięcia nastąpi nie później niż do 31 marca 2020 r. 

UZASADNIENIE 

W toku prowadzonego postępowania uzgodnieniowego Regionalny Dyrektor Ochrony 
Środowiska w Łodzi prowadzi postępowanie wyjaśniające – wezwanie z 27 stycznia 2019 r. znak: 
WOOŚ.4242.138.2019.MŁo.2. 

Mając powyższe na uwadze oraz konieczność uzupełnienia raportu o oddziaływaniu 
przedsięwzięcia na środowisko, jak również fakt skomplikowanej materii przedmiotowej sprawy 
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi zawiadamia, iż wyznaczył nowy termin 
wydania orzeczenia kończącego postępowanie w przedmiocie uzgodnienia przedmiotowego 
przedsięwzięcia, tj. nie później niż do 31 marca 2020 r. 

Wskazany powyżej termin rozstrzygnięcia (tj. do 31 marca 2020 r.) determinowany 
jest wymogiem należytego i wyczerpującego rozpoznania sprawy oraz planowanego 
przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego co do treści merytorycznej raportu o oddziaływaniu 
przedsięwzięcia na środowisko. 

Aktualnie tutejszy organ oczekuje na przedłożenie uzupełnienia raportu. 
Ponadto 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); 
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2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy 
(przewlekłość). 

§ 2. Ponaglenie zawiera uzasadnienie. 
§ 3. Ponaglenie wnosi się:  
1) do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie; 
2) do organu prowadzącego postępowanie – jeżeli nie ma organu wyższego stopnia. 
 

 
Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska w Łodzi 
 
 

Kazimierz Perek  
 

 
 
Otrzymują: 

1. Wójt Gminy Dmosin.  

Sprawę prowadzi: Michał Łodwig, tel. (42) 665 09 76. 
 


