Gostynin, dnia 27.06.2020 r.
K.6220.6.2020

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA GOSTYNINA
z dnia 27 czerwca 2020 r.
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z
października 2008 r. o udostępnianiu informacji
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
2020 r. poz. 283 z późn. zm.)

czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
późn. zm.) oraz art. 64 ustawy z dnia 3
o środowisku i jego ochronie, udziale
oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z

Burmistrz Miasta Gostynina zawiadamia strony postępowania, że wszczęte w dniu
27.04.2020 r. na wniosek BIMERG Sp. z o.o. ul. Jana Samsonowicza 18, 27-400 Ostrowiec
Świętokrzyski, Oddział Produkcyjny ul. Kolejowa 21, 09-500 Gostynin
postępowanie
administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn: „Montaż
automatycznej linii do malowania proszkowego powierzchni zewnętrznych elementów metalowych
ze stali czarnej i ocynkowanej z przeznaczeniem głównie dla branży budowlanej w istniejącym
budynku produkcyjno-magazynowym w zakładzie produkcyjnym spółki BIMERG Sp. z o.o. w
Gostyninie, obręb ewid. 0001 Gostynin, jedn. ewid. 140401-1 Gostynin” nie może być załatwione
w terminie ustawowym określonym w art. 35 kpa.
Przyczyną nie załatwienia sprawy w określonym terminie jest potrzeba uzupełnienia braków
formalnych. W związku z powyższym wyznaczam nowy termin załatwienia sprawy do dnia 27
sierpnia 2020 roku.
Zgodnie z art. 37 kpa stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Płocku za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie tj. Burmistrza
Miasta Gostynina.
Stosownie do art. 10 kpa strony postępowania mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium
postępowania. Z aktami sprawy można się zapoznać w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa przy ul. Parkowej 22 w godz. pracy Urzędu, tj. poniedziałek,
środa, czwartek 730 – 1530. wtorek 730 – 1630, piątek 730 – 1430 w terminie 7 dni od dnia
publicznego ogłoszenia.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
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