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REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY SRODOWISKA

w LODZI
WOOS.420.45.2018.PTa.35

Wczesniejsze znaki sprawy: WOOS-I.4210.4.2016.PTa, WOOS.4210.28.2017.PTa

O B W I E S Z C Z E N I E
Na podstawie art. 49 w zwi^zku z art. 10 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks

postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), w skrocie zwanej k.p.a.,
w zwi^zku z art. 74 ust. 3 ustawy z 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku
i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania
na srodowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.), w postepowaniu administracyjnym w sprawie
wydania decyzji o srodowiskowyeh uwarunkowaniach dla przedsiewziecia pn.: ,,wydobycie wcgla
brunatnego ze zloza ZIoczew",

zawiadamia, ze
1. Dyrektor Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarzqdu

Gospodarki Wodnej w Poznaniu postanowieniem datowanym na 25 stycznia 2018 r., znak:
PO.RZS.436.1.2018.KP uzgodnil realizacje przedsiewziecia oraz okrcslil warunki realizacji
przedmiotowego przedsiewziecia,

2. Po doreczeniu niniejszego uzgodnienia zgromadzony zostal material dowodowy
umozliwiajacy wydanie decyzji;

3. Istnieje mozliwosc wnicsicnia uwag i wnioskow, co do zcbranych w sprawie dowodow,
materiatow i zglaszanych zqdan, a takze zapoznania sie z aktami w ww. sprawie;

4. Wyznacza sie stronom postepowania czternastodniowy termin od dnia doreczenia
obwieszczenia na ewentualne wniesienie uwag i wnioskow do zebranych dowodow,
materiaiow i zgloszonych z^dah oraz zapoznania sie z aktami w ww. sprawie.
Jednoczesnie informuj^, ze zgodnie z art. 10 § 1 k.p. a. strony postepowania mogq zapoznac

sie z aktami sprawy, uzyskac wyjasnienia w sprawie, skladac wnioski i uwagi w siedzibie
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Lodzi przy ul. Traugutta 25, 90-113 Lodz, pictro XI,
pokqj 1118, od poniedziatku do piqtku w godzinach 7^° - 1530, tel. (42) 665-09-68.

Pouczcnie
Zawiadomienie uwaza si^ za dokonane po uplywie 14 dni od dnia publicznego ogloszenia.
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Ninieisze obwieszczanie po oyloszenin naleiv Zdieto dnia:
niezwloczine odeslnc mi adres podany w stopce.

Piecz^c iirz^du

Otrzyniuj.) do obwieszczenia w sposob zwyczajowo przyj^ty (14 dni nie liczac dnia wywieszenia):

1. Wqjt Gininy Burzenin 6. W6jt Gminy Czarnoiyty
2. Wojt Ciminy Ostrowek W6jt Gminy Konopnica

"3. Burmistrz Zloczewa 8. W6jt Gminy Brzeznio
4. Wojt Gminy Lutut6w 9. Wojt Gminy Klonowa
5. Wojt Gminy Osjak6w 10. Wojt Gminy Widawa
11. Tablica ogtoszeri Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Lodzi;
12. Strona inlernetowa Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Lodzi;
13. aa.
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