Wrocław, dnia 4 sierpnia 2022 r.
WSR-OS.6220.77.2020.PE
ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
Zgodnie z art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.),
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 o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.), dalej: ustawa ooś, oraz
nawiązując do zawiadomienia z dnia znak: WSR-OS.6220.77.2020.PE z
dnia 7 czerwca 2022 r. określającego termin załatwienia sprawy
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa ulicy Gajowickiej na odcinku od
ul. Racławickiej do ul. Zaporoskiej we Wrocławiu. Etap I – Rozbudowa
ul. Gajowickiej na odcinku od ul. Hallera do ul. Zaporoskiej we
Wrocławiu”,
zawiadamiam strony postępowania,
że z uwagi na konieczność uzupełnienia karty informacyjnej
przedsięwzięcia, uzyskania opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska we Wrocławiu, Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu, a także
przeanalizowania całości zebranego materiału dowodowego, w przypadku
konieczności nałożenia obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na
środowisko, ewentualne wydanie postanowienia w tym zakresie, nie
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nastąpi w terminie określonym w zawiadomieniu znak: WSROS.6220.77.2020.PE z dnia 7 czerwca 2022 r. Wobec powyższego,
działając na podstawie art. 36 § 1 k.p.a., wyznacza się nowy termin
załatwienia sprawy do dnia 2 0 sty cz nia 2 0 2 3 r., w którym ewentualnie
nastąpi też wydanie przez organ ww. postanowienia, zgodnie z art. 63
ust. 1 ustawy ooś. Równocześnie informuję, że zgodnie z art. 37 § 1 pkt
1 k.p.a. stronom postępowania przysługuje prawo do wniesienia
ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu,
za pośrednictwem organu.
Z dokumentacją w powyższej sprawie można zapoznać się w siedzibie
Wydziału Środowiska i Rolnictwa UMW, od poniedziałku do piątku w
godzinach urzędowania. Zapoznanie z dokumentacją postępowania
będzie możliwe po wcześniejszym kontakcie z sekretariatem tutejszego
Wydziału lub z pracownikiem prowadzącym postępowanie (tel. 71 79967-36) w celu ustalenia czasu, miejsca i sposobu udostępnienia,
z powołaniem się na znak niniejszego zawiadomienia.
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10,
zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś oraz art. 49 k.p.a. – zawiadomienieobwieszczenie zostaje podane stronom postępowania poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego
Wrocławia bip.um.wroc.pl. Zawiadomienie uznaje się za doręczone
stronom postępowania po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło
udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
Zawiadomienie-obwieszczenie zostało udostępnione w Biuletynie
Informacji Publicznej w dniu 4 sierpnia 2022 r.
Z up. Prezydenta
Małgorzata Demianowicz
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Otrzymują:
1. Strony postępowania przez obwieszczenie zgodnie z art. 49 k.p.a.
2. aa
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