
Warszawa, dnia 11 stycziiia 2019 r.

GENERALNY DYREKTOR
OCHRONY SRODOWISKA

DOOS-WDS/ZOO.420.61.2018.mko.lO

ZAWIADOMIENIE

Na podstawic art. 10 § 1 oraz 49 ustawy z dnia 14 czcrwca 1960 r. — Kodtks postfpowania

administracyjnegp (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), dalej Kpa, w zwia_zku z art. 74 ust. 3 pkt

1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udost$pnianiu injormacji o srvdowsku i jego ochronie, ud^iale

spoiec^enstwa w ochronie srodowiska ora™ o ocenach odd^ialywania na srodowsko (Dz. U. z 2018 r.,

poz. 2081), zawiadamiam, ze w trakcic post^powania odwolawczego od decyzji Nr 19/2018

Rcgionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lodzi z dnia 28 marca 2018 r., znak:

WOOS.420.45.2018.PTa.38, okreslaja^cej srodowiskowe uwarunkowania rcalizacji przcdsiewziecia

pod nazwaj Wydobycie w$gla brunatnepp ^e "fo^a 7,toc%e»> wplyn^ty nowc dokumcnty,

m.in.: opracowanie ,,Matcmatycznc modclowanie oddzialywania pylenia powierzchninwcgo

planowanej odkrywkowej kopalni w^gla brunatncgo Zloczew na stan jnkosci powietrza

w wojewodztwie lodzkim" — przedlozone przez Fundacj? ,,Grcenpeacc Polska".

Strony post^powania rnoga^ zapoznac si^ z aktami sprawy, w tym z powyzszymi

dokumcntami, oraz wypowiedziec co do zebranych dowodow i matcrialow oraz zgloszonych

za^dari. Material dowodowy dost^pny b^dzie w sicdzibic Gcncralnej Dyrekcji Ochrony

Srodowiska, micszczq.cej si? w Warszawie przy ulicy Wawelskiej 52/54 (budynek Ministerst\va

Srodowiska), w dniach roboczych w godzinach 8.00 - 15.00, po uprzednim uzgodnieniii

terminu pod numerem telefonu 22 369 21 05.

Maja.c na uwadzc obo\via.zek zapewnienia stronom mozliwosci czynnego udzialu

w post^powaniu oraz koniecznosc przeprowadzenia dodatkowego postepowania wyjasniaja^cego

w zwiajzku z wnicsieniem przcz strony nowych dokumentow w sprawie, jak i skomplikowany

charaktcr sprawy — informuje, na podstawie art. 36 Kpay ze przedmiotowc post̂ powanie nie

moglo bye zakoriczone w ustawowym terminie. Nowy termin zalatwienm sprawy zostal

wj'znaczony na dzieri 15 marca 2019 r.
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