
_________________________________________________________________________________ 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 
Departament Zarządzania Środowiskiem i Klimatu  
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 75 25, faks: 61 626 64 01 

MARSZAŁEK 

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 
 

DSK-IV.7030.1.22.2021  Poznań, dnia 20 lipca 2022 r. 
za dowodem doręczenia 

 

ZAWIADOMIENIE 
 

Na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 3 i ust. 6 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r.,  
poz. 1029 ze zm.), w związku z art. 378 ust. 2a pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo 
ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 ze zm.) oraz art. 36 ustawy z 
dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 
2021 r., poz. 735 ze zm.) 

INFORMUJĘ 
 

że opinia, w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do odzysku 
odpadów niebezpiecznych w podziemnych wyrobiskach kopalni Soli „Kłodawa” S.A.– nie 
zostanie wydana w terminie wskazanym w piśmie Marszałka Województwa Wielkopolskiego 
znak: DSK-IV.7030.1.22.2021 z dnia 13.05.2022 r., ze względu na konieczność 
przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego. 
Brak możliwości załatwienia sprawy w terminie ustawowym wynika również z obciążenia pracą 
Departamentu Zarządzania Środowiskiem i Klimatu Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Wielkopolskiego w Poznaniu, spowodowanego realizowaniem nowych zadań cedowanych na 
samorząd województwa wskutek zmian stanu prawnego, w szczególności 
w zakresie gospodarki odpadami. 
Wobec powyższego, wyznaczam nowy termin wydania opinii do dnia 9.09.2022 r. 
Stronie służy prawo wniesienia ponaglenia do Ministra Klimatu i Środowiska, za pośrednictwem 
Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Ponaglenie można wnieść, jeżeli: 
1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 Kodeksu postępowania 
administracyjnego lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 
Kodeksu (bezczynność); 
2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy 
(przewlekłość). 
Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie. 
 

Z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA 
Agnieszka Lewicka 
Zastępca Dyrektora Departamentu  
Zarządzania Środowiskiem i Klimatu 

                 
 
                                                                                                                                                  
Otrzymują: 
1. Burmistrz Kłodawy - ePUAP 
2. Kopalnia Soli „Kłodawa“ S.A. 

Aleja 1000-lecia 2, 62-650 Kłodawa 
3. Strony postępowania zgodnie z art. 49 KPA 
4. Aa 
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Sprawę prowadzi: 
Patrycja Zarzycka 
tel. 61 626 64 32 
adres e-mail: patrycja.zarzycka@umww.pl 

 

 
 

Data udostępnienia niniejszego zawiadomienia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu – 22.07.2022 r. 
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