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OBWIESZCZENIE 

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z driia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.) - dalej: Kpa, w związku z art. 41 ust. 1-4 oraz art. 80 ust. 3 ustawy z dnia 
9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1064, z późn. zm.) zawiadamiam, iż w toku 
prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych 
na wykonanie otworów badawczych w celu określenia warunków hydrogeologicznych i geologiczno-
inżynierskich w rejonie rozbudowy odcinka drogi krajowej nr 48 Kozienice- Dęblin od km 131+400 do km 151+551" 
został zebrany materiał dowodowy umożliwiający wydanie rozstrzygnięcia. 

W związku z powyższym informuję o prawie do zapoznania się z aktami postępowania oraz wypowiedzenia się 
co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań, a także do złożenia dodatkowych wyjaśnień mogących 
mieć znaczenie w sprawie w terminie 21 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem możliwości 
podjęcia decyzji na podstawie zebranego materiału dowodowego i okoliczności ujawnionych w aktach sprawy. 

W sprawie zapoznania się z aktami postępowania proszę o wcześniejsze telefoniczne uzgodnienie terminu -
tel. 22 59 79 061. 

Jednocześnie informuję, że prowadzone postępowanie nie może być zakończone w terminie określonym 
w art. 35 Kpa, a zgodnie z art. 36 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 
0 prawie do wniesienia ponaglenia. Ten sam obowiązek ciąży na organie administracji publicznej również w przypadku 
zwłoki w załatwieniu sprawy z przyczyn niezależnych od organu. 

Niezałatwienia przedmiotowej sprawy w terminie określonym w art. 35 Kpa wynika z faktu, iż w toku 
prowadzonego postępowania organ administracji geologicznej, niniejszym obwieszczeniem oraz zawiadomieniem z dnia 
18.12.2020 r. umożliwił stronom zapoznanie się z aktami postępowania oraz wypowiedzenia się co do zebranych 
dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań i do złożenia dodatkowych wyjaśnień mogących mieć znaczenie 
w sprawie, a dalsze czynności będą mogły być wykonane po upływie terminów określonych w ww. zawiadomieniu 
1 obwieszczeniu oraz uzyskaniu z właściwych urzędów gmin potwierdzeń upublicznienia obwieszczeń. 

Biorąc pod uwagę powyższe zawiadamiam, że termin załatwienia sprawy (wydania decyzji) zostaje przedłużony 
do dnia 31 stycznia 2021 roku. 

Pouczenie 
Zgodnie z art. 37 § 1 i 3 Kpa w toku postępowania stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia do Ministra 

Środowiska, za pośrednictwem Marszałka Województwa Mazowieckiego, 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). 

Stosownie do treści art. 37 § 2 Kpa ponaglenie zawiera uzasadnienie. 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej i tablicy 
ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz w sposób zwyczajowo przyjęty przez: Urząd 
Miasta Dęblin (ul. Rynek 12, 08-530 Dęblin), Urząd Miejski w Kozienicach (ul. Parkowa 5,26-900 Kozienice) i Urząd Gminy Sieciechów 
(ul. Rynek 16,26-922 Sieciechów), zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy Prawo geologiczne i górnicze. 
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Pieczęć Urzędu i podpis 

Laureat Polskiej Nagrody Jakości. Urząd realizuje zadania w oparciu o zintegrowany system zarządzania zgodny z normami: PN-EN ISO 9001:2015»10, PN-EN ISO 14001:2015-09, 
PN-ISO/IEC 27001:2014-12, OHSAS 18001:2007, PN-ISO 37001:2017-05 oraz na podstawia wytycznych PN-ISO 26000. 
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