Czeladź, 9.11.2018r.
BK-RM,6220.B.26,2017

POSTANOWIENIE
Na podstawie art. 36 oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1257 z późn, zm.)

postanawiam
wyznaczyć nowy termin załatwienia sprawy do dnia 31 stycznia 2019 roku.
Uzasadnienie
Na wniosek MERVEX Sp. z o. o., ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała z dnia 1.08.2017r.

(data wplywu w dniu 20.09.2017r.) zostalo wszczęte postępowanie administracyjne w przedmiocie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Magazyn surowców energetycznych
w postaci węgla z funkcją sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz linia do produkcji paliw kwalifikowanych
i linia do pakowania węgla w Będzinie” na działkach o nr 13, 15/1, 39/3, 39/4, 39/5 km, 54
przy ul. Kościuszki w Będzinie.
Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjuego
(t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1257 z późn. zm.) organ administracji publicznej ma obowiązek zapewnienia
stronom czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwienia
im wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszanych żądań.
Pismem nr BK-RM.6220.8.25.2017 z dnia 19.09.2018]: tutejszy Organ wystąpił do Prezydenta
Miasta Będzina o wywieszenie na okres czternastu dni na tablicy ogłoszeń oraz o zamieszczenie
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Będzinie zawiadomienia Bunnistrza Miasta
Czeladź nr BK-RM.6220.8.23.2017 z dnia 19.09.2018r. oraz postanowienia Burmistrza Miasta Czeladź
nr BK›RM.6220.8.24,2017 z dnia 19.09.2018r. dotyczących wydania przedmiotowej decyzji. Zwrócono
dokumentów z adnotacją o terminie ich zamieszczenia w BIP oraz wywieszenia
się również o zwrot
na tablicy ogłoszeń,
Z uwagi na brak informacji zwrotnej od Prezydenta Miasta Będzina, potwierdzającej zachowanie
przewidzianych przepisami prawa terminów, niejest możliwe załatwienie sprawy w wyznaczonym terminie.
dlatego wskazanie nowego terminu zalatwienia sprawy jest w pelni zasadne. Zgodnie z art. 36 Kodeks
postępowania administracyjnego nakazuje się zawiadomić strony o przyczynach niezałatwienia sprawy
w terminie i wskazać nowy termin załatwienia sprawy.

w.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji niniejszego postanowienia.

Pouczenie
Niniejsze postanowienie jest ostateczne i nie przysługuje na nie zażalenie.

Otrzymuje:
1. Prezydent Miasta Będzina,
ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin
@uony biorące udzial w postępowaniu
poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń oraz w BIP Urzędu Miejskiego w Będzinie
»

3. MERVEX Sp. z o. o.,

ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała
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