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OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), w skrocie k.p.a., realizujqc zasady zawarte w art. 9 i 10 k.p.a.,
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Lodzi w nawiazaniu do wniosku datowanego
na 17 wrzesnia 2018 r. Pana Slawomira Zuka, Prezesa Zarzqdu PGE Gornictwo i Energctyka
Konwencjonalna S.A. (zwany dalej Inwcstorem) o nadanie rygoru natychmiastowcj wykonalnosci
decyzji datowanej na 28 marca 2018 r., Nr 19/2018 o srodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsiewziecia zatytutowanego jako »wydobycie wggla brunatnego ze zloza Zloczew",
zawiadamia strony postepowania, ze
1) zostalo wszczete na wniosek Inwestora postejDowanie w sprawie nadania rygoru
natychmiastowej wykonalnosci decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach Nr 19/2018
datowanej na 28 marca 2018 r. dla przedsiewziecia zatytutowanego jako ^wydobycie wgg/a
brunatnego ze zloza Zloczew" (prowadzonej pod znakiem: WOOS.420.45.2018.PTa),
2) zgromadzono material dowodowy w ww. sprawie, umozliwiajqcy wydanie orzec/enia
konczqccgo postepowanie w sprawie nadania cecyzji rygoru nalychmiastowej wykonalnosci,
3) istnieje mozliwosc wypowiedzenia si(? stron postepowania, co do zebranych w sprawie
dowodow, materialow i zglaszanych z^dari, a takze zapoznania sie^ z aktami w ww. sprawie,
4) wyznaczono stronom postepowania siedmiodniowy termin od doreczenia niniejszego
zawiadomienia do wypowiedzenia sie, co do zebranych dowodow, materialow i zgloszonych
zadari oraz zapoznania sit; z aktami ww. sprawy.
Jednoczesnie informuje, ze zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. strony postepowania moga zapoznac
si^ z aktami sprawy mozna si? zapoznac w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska
w Lodzi, ul. Traugutta 25, 90-113 Lodz, pokqj 1118, godz.: 730 - 1530, tel. 42 665-09-68.
Pouczenie
Zawiadomienie uznaje sie za dokonane po uplywie 14 dni od dnia publicznego ogloszenia.
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