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ZAWIADOMIENIE

Na podstawic art. 49 ustawy 7. dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodekspostfyowama admimstracyjnepp (Dz.

U. 7, 2016 r., poz. 23 zc zm.), dalcj Kpa, w zwia^ku z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia

3 pazdziernika 2008 r. o iidost^pniantu informacji o srodowisku i jego ochrome, nd^iale spofec-^enstwa

w ochrome srodomska ora-^ o ocenacb oddtgalywania na srodowsko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 zc zm.),

zawiadamiam, zc postcpowanic odwolawcze od decyzji Nr 19/2018 Rcgionalncgo Dyrcktora

Ochrony Srodowiska w J.odzi z dnia 28 marca 2018 r., znak: WOOS.420.45.2018.PTa.38,

okreslaja^cej srodowiskowe uwarunkowania rcalizacji przedsiewzi^cia pod nazwaj Wydobycie wi^Ja

brunatnegp %e ^to^a 7.Joc^eu>, nie moglo bye zakoriczonc w ustawowym tcrminie. Przyczyna^ zwloki

jest skomplikowany charaktcr sprawy.

Zawiadamiam rowniez o wyznaczeniu nowego terminu zalatwicnia sprawy na dzicri

17maja20l9r.
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Art. 36 Kpa: C) ka/dym przypadku niezalatwienla spraw\ w tcrminie okreslonym w art. 35 lub w pr/c-pisach sy.cxf^olnych (irgan
administracji publiczncj jest obowi^uany /awiadomic strony, podaj^c prxyc/yny /wl(»ki i wxkazuj^C nowy term in /alatwii.'tiia
sprawy. Ten sam obowi^zek ti^xy n;i organk- administracji public/ncj rciwnie/ w prxypadku xwioki w zalatwieniu sprawy
/ pr/yc/,yn niezaleznych <>d organn.

Art. 49 Kpa: Strony mog-^ bye zawiadamiane <> dccy/jach i innych czynnosciach orgaii('>w adiniiiistnicji public/iiq pr/cv
ubwics/c/cnic lub w inny zwyczajowo prxyjvU1 w dant-j miejscowosci sposob publicsncgo oglas/ama, jc/(.'li pr/t-pis s/c/fg<>lny tak
stanowi; w tych prxypadkach xawiadomienic b;\d/ dor^c/t-nic uwa>:a sip /a dokonanc po uplywic czrcrnastu dni od dnia
publicznego ogloszenia.

Art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy oos: Jc/cli Iic/ba stron postcpowania o wydanic dfry/ji o sr(xiowiakowych uwarunkowaniach
pr/t-krac/a 20, stosujc si^ pr/cpis art. 49 Kodcksu post^powania administracyjnego.


