
   

                        

                  

                    

              

           

  

             

                

                

               

  

               

                  

            

            

               

  

                

             

           

          

                 

                

 

GMINY LUBIN 

Q ul. Ludwika I nr 3, 59-300 Lubin (9 +48 (76] 84 03100 +48 (76] 84 03 140 

KM.6220.14.2020 

Lubin, dnia 14 października 2021 r. 

OBWIESZCZENIE 

Zgodnie z art. 10 § 1, art. 36 § 1 i 2, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 

administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) – zwanej dalej „k.p.a.”, w związku 

z art. 74 ust. 3 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 (tekst jedn. Dz. U. 

z 2021 r., poz. 247 ze zm.) – zwanej dalej „ustawą ooś” 

zawiadamiam strony postępowania, 

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci 

wody między miejscowościami Siedlce-Czerniec, gmina Lubin”, na podstawie art. 36 § 1 k.p.a, że ze względu 

na konieczność zebrania całego materiału dowodowego w sprawie – w tym ewentualnych wniosków i uwag od 

stron postępowania oraz jego przeanalizowania, wyznacza się nowy termin jej załatwienia - do dnia 22 

października 2021 roku. 

Z aktami przedmiotowej sprawy zainteresowane strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Lubinie 

(59-300 Lubin, ul. Księcia Ludwika I 3, pokój nr 11, w godzinach pracy urzędu, tel. 76/84-03-127). W związku 

z ogłoszeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii związanego z zakażeniami wirusem SARS-

CoV-2, zapoznanie z dokumentacją postępowania będzie możliwe po wcześniejszym kontakcie z pracownikiem 

prowadzącym postępowanie w celu ustalenia czasu, miejsca i sposobu udostępnienia akt, z powołaniem się na 

znak niniejszego obwieszczenia. 

Ponadto informuję, że na podstawie art. 37 § 1 k.p.a. strona postępowania ma prawo złożyć ponaglenie 

w prowadzonej sprawie. Ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu 

prowadzącego postępowanie. Adresatem ponaglenia jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Legnicy, należy 

je złożyć za pośrednictwem Wójta Gminy Lubin. Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie. 

Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości dnia 15 października 2021 r., na okres 14 dni. 

Niniejsze obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne 

obwieszczenie. 

z up. WÓJTA 
Bartosz Chojnacki 

Zastępca Wójta 



              

               

    

  

Otrzymują: 

1. Strony postępowania poprzez obwieszczenie zgodnie z art. 49 k.p.a. (na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy 

w Lubinie i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lubin oraz w sposób zwyczajowo 

w miejscowościach Siedlce i Czerniec). 

2. KM – aa. 

http://www.bip.ug.lubin.pl/

