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Lądek-Zdrój, 2019.01.14

IF.6220.2.2016.408
OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), zwanej dalej Kpa
i stosownie do art. 49 tej ustawy 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 (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081), w związku
z prowadzonym postępowaniem administracyjnym wszczętym na wniosek z dnia 15.02.2016 r.,
uzupełniony w dniu 4.04.2016 r. złożony przez pełnomocnika Stacji Narciarskiej w Lądku – Zdroju
S.C. działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Inwestora Stację Narciarską
Lądek-Zdrój S.C. – Artur Kołodziej, Robert Romanowski, Krzysztof Romanowski z siedzibą przy
ul. Spacerowej 15a, 57 - 400 Nowa Ruda, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa wyciągu narciarskiego
wraz z rozbudową stawów wodnych w miejscowości Lądek - Zdrój”, które będzie realizowane
na działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi: 233/3 (AM-9), 223 (AM-8), 222 (AM-8), 232/1
(AM-9), 232/2 (AM-9) obręb: Stary Zdrój oraz 2/15 (AM-1) obręb: Lasy, informuję strony,
że pismem z dnia 07.01.2019 r. nr WOOŚ.4221.77.2018.TP.2 Regionalny Dyrektor Ochrony
Środowiska we Wrocławiu, ze względu na skomplikowany charakter sprawy, wyznaczył nowy termin
rozpatrzenia wniosku o uzgodnienie warunków realizacji w/w przedsięwzięcia na dzień 28.02.2019 r.
Zgodnie z art. 37 § 1 Kpa stronie przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia do Generalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we
Wrocławiu.
Jednocześnie informuję, że w pismem z dnia 17.12.2018 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody
Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki wodnej we Wrocławiu, w odpowiedzi na wniosek o
uzgodnienie warunków realizacji w/w przedsięwzięcia poinformowało, że w związku ze zmianą
przepisów ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268), Dyrektor Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej Wód Polskich we Wrocławiu nie jest organem właściwym do załatwienia sprawy.
W związku z wyznaczeniem przez Regionalnego Dyrektora Ochrony środowiska we Wrocławiu
nowego terminu rozpatrzenia wniosku o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia informuję
strony postępowania na podstawie art. 36 Kpa, że sprawa zostanie załatwiona nie później niż do
30.04.2019 r.
W myśl art. 35 § 5 ustawy k.p.a. – do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów
przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia
postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych
od organu
Na podstawie 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 w przypadku, gdy liczba stron postępowania o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 kodeksu postępowania
administracyjnego przewidujący powiadomienie stron o czynnościach postępowania przez
obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania.
Niniejsze obwieszczenie podlega ogłoszeniu przez wywieszenie przez okres 14 dni na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Lądku-Zdroju, przy ul. Rynek nr 31, w Biuletynie Informacji
Publicznej UMiG w Lądku-Zdroju (zakładka: EKOLĄDEK), oraz w pobliżu miejsca planowanego
przedsięwzięcia – na terenie użytkowanym przez Stację Narciarską Lądek – Zdrój S.C. w Lądku
– Zdroju.
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