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Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 36 i art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks 
postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735), w związku art. 77 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. 2021 r. poz. 247 ze zm.) 

Zawiadamiam

iż sprawa dotycząca wydania uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia pn.: 
„Budowa drogi gminnej prowadzonej wzdłuż zachodniego brzegu potoku 
Czerwonka w m. Białka Tatrzańska wraz z połączeniem z drogą krajową nr 49”, 
uzupełniony w dniach: 02.07.2021.2021 r., 09.09.2021 r., o którą wystąpił Wójt Gminy 
Bukowna Tatrzańska znak: OŚ.6220.4.2020 z dnia 09.03.20210 r., nie może być 
załatwiona w terminie określonym w przepisach prawa. 

W chwili obecnej trwa analiza zgromadzonej dokumentacji.
Wskazuje się nowy termin załatwienia sprawy:
Przedmiotowa sprawa zostanie załatwiona w terminie do 29.10.2021 r. 
Jednocześnie informuję o prawie do wniesienia ponaglenia zgodnie z art. 37 k.p.a..

Z up. Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Krakowie

NACZELNIK WYDZIAŁU OCEN 
ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

mgr Ada Słodkowska-Łabuzek
/podpis elektroniczny/

Otrzymują:
1. Wójt Gminy Bukowina Tatrzańska (epuap),
2. Pełnomocnik Wnioskodawcy, 
3. Pozostałe strony zawiadamiane zgodnie z art. 49 k.p.a.,
4. OO.BM. aa.

Podstawa prawna:
- art. 36 § 1 Kpa -  „O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie organ administracji 
publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki, wskazując nowy termin 
załatwienia sprawy oraz pouczając o prawie do wniesienia ponaglenia”,
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- art. 37 § 1. 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);
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.
- art. 77 ust. 1 pkt 1 ustawy ooś – „Jeżeli jest przeprowadzona ocena oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko, przed 
wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach organ właściwy do wydania tej decyzji:
1) uzgadnia warunki realizacji przedsięwzięcia z regionalnym dyrektorem ochrony  środowiska i, 
w przypadku gdy przedsięwzięcie realizowane na obszarze morskim, z dyrektorem urzędu 
morskiego”.

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W związku z obowiązywaniem od dnia 25 maja 2018r. rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( zwanego dalej RODO), 
informujemy, że:
1/ administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Regionalny Dyrektor Ochrony 
Środowiska z siedzibą w Krakowie, ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków
2/ Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony 
Środowiska w Krakowie w celu prowadzenia postępowania administracyjnego/sądowo-
administracyjnego, zgodnie z  art. 6 ust.1 lit c) RODO.
Podanie Pana/Pani danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji 
obowiązku prawnego w postaci rozpatrzenia sprawy.
3/ dane Pana/Pani mogą być udostępniane przez Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Krakowie podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie 
powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
4/ Podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany 
przepisami prawa.
5/ posiada Pan/pani prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich 
sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
6/  w związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych ma Pan/Pani prawo 
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7/ dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres e-mail: iod.krakow@rdos.gov.pl 
adres pocztowy: ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków.
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