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RK

O B W I E S Z C Z E N I E 

Mając na względzie obowiązek wynikający z przepisu art. 36 § 1 ustawy z dnia 

14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz.U. z 2021 r. poz. 735 

ze zm.) – zwanej dalej Kpa, zawiadamiam, iż sprawa dotycząca prowadzonego postępowania 

odwoławczego od decyzji Prezydenta Miasta Skierniewice nr 1/2022 z dnia 18 marca 2022 r. 

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy 

Miedniewickiej (drogi gminnej) w Skierniewicach, nie zostanie załatwiona w terminie, 

o którym mowa w art. 35 tej ustawy i  wyznaczam nowy termin jej załatwienia tj. do dnia 

29 czerwca 2022 r. oraz zawiadamiam o możliwości złożenia ponaglenia, o którym mowa 

w art. 37 Kpa. Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 36 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, o każdym 

przypadku niezałatwienia sprawy w terminie, o którym mowa w art. 35 Kpa, organ 

administracji publicznej jest zobowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki 

i wskazując nowy termin załatwienia sprawy oraz pouczając o prawie do złożenia ponaglenia. 

W przedmiotowej sprawie wyznaczony został nowy termin jej załatwienia z uwagi 

na zapewnienie Inwestorowi czasu na dokonanie obowiązku wynikającego z wezwania Inwestora 

do złożenia wyjaśnień i uzupełnienia braków w przedłożonej dokumentacji projektowej 

dotyczącej przedmiotowej inwestycji oraz  konieczności ponownej analizy zgromadzonych 

materiałów dowodowych. 

Ponadto, w oparciu o art. 41 § 1 i 2 Kpa zawiadamiam, że w toku postępowania strony 

oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji 

publicznej o  każdej zmianie swego adresu, a w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie 

pisma pod  dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
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