
Warszawa, dnia 2019 r.

GENERALNY DYREKTOR
OCHRONY SRODOWISKA

DOO£-WD$/ZOO.420.150.2018.mko.8

ZAWIADOMIENIE

Na podstflwie art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. — Prawo o postfpowanw pryd s

admmutracyjnymi (Dz. U. z 2018 r., poz. 1302 ze zm,), dalej ustawa ppsa, w zwia.zku z ;irt. 74 ust.

3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostqpniaitiu informacji o srodowiskti i jego ocbmn/e, itd^ialc

spolec^enstwa w ochronie smdowiska ora^ o ocenach odd^alywania na srvdowisko (LDz. U. z 2016 r., poz. 353

zc zm.), dalcj nslawa oos, zawiadamiam strony posttpowaoia, zc Gencralny Dyrckror Ochrony

Srodowiska przckazal do Wojewodzkiego S^du Administracyjncgo w Warszawic skargc na

postanowienie Gcncralncgo Dyrcktora Ochrony Srodowiska z dnia 25 stycznia 21)19 r., znak:

DOOS-WDS/ZOO.420.150.2018.mko.3, utrzymujqcc w mocy postanowienie Regionalncgo

Dyrcktora Ochrony Srodowiska w J.odzi z dnia 5 listopada 2018 r., znak:

WOOS.420.45.2018.PTa.60, nadaj^cc rj-gor natychmiastowcj wj-konalnosci decyzji wlasnej nr

19/2018 z dnia 28 marca 2018 r.T /nak: WOOS.420.45.2018.PTa.38, o srodowiskowych

uwanmkowaniach dla przcdsicwzi^cia pod nazwi^r Wydobyde wt^la bnintitncso ~c Z/°& ^^Ol'Jv.V7;/> wraz

7. odpowiedxi^ na skarg^,

[cdnoczesnic informuj^:, ze — zgodnie z art. 33 § la ustauy ppsa - jezeli przepis s^czegolny

przcwidujc, zc strony post^powania przcd organem administracji publiczncj sa, zawiadaniiane

o aktach lub innych czynnosciach tego organu przez obwicszczenic lub w inny sposob

publicznego oglaszania, osoba, ktora brala udzial w posrepowaniu i nie wniosla skargi, a wynik

post^-powania sa^dowcgo dotyczy jej intercsu prawnego, jest uczcstnikiem tcgo postcpowania na

prawach strony, jezeli przed rozpocz^cicm rozprawy zlozy wniosck o przyst^pienie do

postepowania.
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Art. 54 § 4 ustawy ppsa: W pry.yp-.nlkn, <> ktorym mowa w art. 33 § la, organ zawiadamifl o ptzekazaniu skar^i wra/
/ odpowiedzî  na skarg^ pr/cx obwies2czenie w siedzibie organu i na j^gd strimu1 intLTin-towc) orax w sposob /\vyivaii»\vo
prxyjvty w liani'j miejscowosci, poucxajqc o tri-sci tc^o pizepigu.
Art. 74 usi. 3 usta\vy oos: ji'/cli licxbn stron postcpowania <> Wydaiue decyx)i (> srodowiskowych uwarunkowaniach przekracza
20, stosuc sit p r x c i s art- 49 Kpa. s\


