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Warszawa, dni;i * Pr- 2018 r.

GENERAL.NY DYREKTOR
OCHRONY SRODOWISKA
DOOS-WDS/ZOO.420.61.2018.mko.2

ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 36 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks posltpowania
admimstracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), dale) Kpa, w zwia^zku z art. 74 ust. 3 pkt
1 ustawy z dnia 3 pazdzicrnika 2008 r. o udostfymaniu mformacji o srodow'isku i jego ocbronie, ud^iale
spohc-^enstwa w ochmnie srvdowiska ora^ o ocenach odd^tatywania na srodowisko (Dz.

U. z 2017 r.,

poz. 1405 ze zm.), dale) astawa oos\, ze postcpowame odwolawcze od decyzji Nr
19/2018

Regionalncgo

Dyrektora

Ochrony

Srodowiska

w

Lodzi

z

dnia

28

marca

2018 r., znak: WOOS.420.45.2018.PTa.38, okrcslaja,cej srodowiskowe uwarunkowania realizacji
przedsicwzi^cia pod nazwaj Wydobyde w^ia brunainego ~c ^io^a '/.foc-^ew nic moglo bye zakoiiczone
w ustawowym tcrminic. Przyczyn^ zwloki jest skomplikowany charaktcr sprawy.
Zawiadamiam rownicz o wyznaczeniu nowego terminu zalatwienia sprawy na
31 pazdzicrnika 2018 r.
Upubliczniono w dniach: od vPiecz^c urzgdu:

do
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fax be

Art. 36 Kpa: ( ) ka/dym pr/ypadkn niezalatwienia spraw)' w ti-nninii1 okteslonym w art. 35 lub w pr/t-pisacli s/cxcgnlnych
administracji puhlic/ncj jest obowiii/iiny zawiadomic stroTiy, podaj^c prxyc/yny /wloki i wskaxuj^c imwy tcrmin zalatwienia
sprawy. Ten sam obo\vis\/ck ti^/y na organic administracji publicznej mwnicx w prxypadku /wloki w zalatwicniu sprawy
/ pr/yc/yn niezaleznych oci organu.
Art. 49 Kpa: Strony moj^ bye zawiadamianc o dccy/jach i innych czynnosciflch org-anow administracji pnblii-/tu-j pr/cx
obwiesxczenie lub w inny zwyczajowo prxyjcty w dancj miejscowosci sposob publicznego oglaszania, jc/cli przepia nzczegolny tak
stanowi; w tych pr/ypadkach zawiadomienie bn.d/ dorccxcnic uwa/a sit xa dokonanc po uplywit ex tern asm dni od dnia
publiczoego ogloszenia.
Art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy oos: Jcidi lic/ba stron postvpowania o wydanic dccyxji o srodowiBkowych uwarunkowaniach
prx.ckrac/a 20, stosujc sic pr/cpis art. 49 Kndirksu post^powania administracyjnego.

