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GENERALNY DYREKTOR
OCHRONY SRODOWISKA
DOOS-WDS/ZOO.420.61.2018.mko.7

ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 10 § 1 oraz 49 ustawy z dnia 14 czcrwuu I960 r. — Kodeks posltpowania
administracyjnegp (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), dale) Kpa, w zwiajzku z art. 74 ust. 3 pkt
1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostypnianiu informacji o srodomsku i jego ocbronie, ud^iale
spolec^enstwa w ochrome Srodowiska ora^ o ocenach odekgatywania na srodowisko (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 2081), zawiadamiam, zc w trakcie post^powania odwolawczego od dccyzji Nr 19/2018
Regionalnego

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

WOOS.420.45.2018.PTa.38, okreslaj%cej srodowiskowe uwarunkowania realizacji przedsicwziecia
pod nazwaj Wydobycie n>%gla brunatnego ^e %lo*>a Z/o^wwplyneJy nowe dokumenty, m.in.:
•

opracowanic

dotycza.ce

przewidywanego

wplywu

przedsicwziccia

na

wody

powierzchniowc i podziemne -- przedlozone przez PGE Gornictwo i Energctyka
Konwencjonalna;
•

uwagi i opracowania dotycz^ce zaskarzonej decyzji oraz oddzialywania przcdsicwzi^cia na
srodowisko — przedlozone przez Fundacje ,,ClientEarth Prawnicy dla Ziemi".
Strony postepowarua mog% zapoznac si? z aktami sprawy, w tym z powyzszymi

dokumentami, oraz wypowiedziec co do zcbranych dowodow i matcrialow oraz zgloszonych
za,dan. Material dowodowy dostepny bedzie w siedzibie Generalnej

Dyrekcji Ochrony

Srodowiska, mieszczax:ej si? w Warszawic przy ulicy Wawclskicj 52/54 (budynek Ministcrstwa
Srodowiska), w dniach roboczych w gudzinach 8.00 — 15.00, po uprzednim uzgodiiieniu
terminu pod numcrcm tclcfonu 22 369 10 22.
Maja^c

na uwadze obowia.zek zapewnienia stronom mozliwosci czynnego udzialu

w post?powaniu oraz koniecznosc przcprowadzcnia dodatkowego post^powania wyjasniaja^cego
w zwi^zku z wniesieniem przez strony nowych dokumentow w sprawie, jak i skomplikowany
charakter sprawy — informuj?, na podstawie art. 36 Kpa, ze przedmiotowe post?powanie nie
moglo bye zakoriczone w ustawowym tennime. Nowy termin zalatwienia sprawy zostal
wyznaczony na dzieri 11 stycznia 2019 r.
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