
         Burmistrz 
Miasta i Gminy Łosice

Łosice, dnia 27.05.2016 r.
WFB.6220.6r.1.2012/2016

OBWIESZCZENIE 

Na podstawie art. 36 oraz art. 49 ustawy z dnia ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U.  z 2016 r., poz. 23) w związku z art. 74 ust. 3ustawy z dnia
3 października  2008  r.  o  udostępnianiu  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r.,
poz. 353 z późn zm.)

Burmistrz Miasta i Gminy Łosice

zawiadamia strony postępowania, że w dniu 27.05.2016 r. zostało wydane zawiadomienie z dnia 
27.05.2016 r. znak WFB.6220.6r.2012/2016 zawiadamiające, iż sprawa wydania decyzji o środowi-
skowych uwarunkowaniach  zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie dwóch 
turbin wiatrowych o łącznej mocy do 7 MW wraz z niezbędną infrastrukturą położonych w obrębie Rudnik 
gmina Łosice, nie może być załatwiona w terminie określonym w art. 35 k.p.a. z uwagi na jej złożony 
charakter a także w związku z terminem uzyskania stanowisk innych organów oraz z uwagi na ko-
nieczność zapewnienia stronom czynnego udziału w postępowaniu zgodnie z art. 10 k.p.a. 
W ww. zawiadomieniu wskazano nowy termin załatwienia sprawy do 30 czerwca 2016 r..

Ponadto informuje się, że w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z materiałem 
dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się co do zebra-
nych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Z dokumentacją sprawy można się zapoznać w Urzędzie Miasta i Gminy Łosice, pokój nr 25 w go-
dzinach urzędowania, tj. poniedziałek 9.00-17.00, wtorek- piątek 7.30-15.30. 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie 
internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Łosicach gmina.losice.pl i Biuletynie Informacji Pu-
blicznej www.losicegmw.e-bip.pl oraz poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie 
Urzędu Miasta i Gminy w Łosicach ul. Piłsudskiego 6, 08-200 Łosice. 
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Art.  36 § 1 Kpa O każdym przypadku  niezałatwienia  sprawy w terminie  określonym w art.  35 lub w przepisach
szczególnych  organ  administracji  publicznej  jest  obowiązany  zawiadomić  strony,  podając  przyczyny  zwłoki  i
wskazując nowy termin załatwienia sprawy. 
Art. 49 Kpa Strony mogą być zawiadamiane o decyzja i innych czynnościach organów administracji publicznej przez
obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis
szczegółowy tak stanowi;  w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie
czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Art. 74 ust.3 ustawy ooś Jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach,
przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.
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