REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY SRODOWISKA
w LODZI
Lodz. 9 1 utcgo 2016 r.
WOOS-1.4210.4.2016.PTa.3
Z A W I A D O M I E N 1 E
Regionalny Dyrcktor Ochrony Srodowiska w Lodzi dziafajac na podstawie art. 33 ust. 1.
w zwiazku z art. 3 usl. 1 pkt 11 uslawy z 3 pa/d/.icrnika 2008 r. o udostepnianiu infurmacji
o srodowisku i jego ochronie, ud/.iale spoleczenstwa w ochronic srodowiska orax o ocenach
oddzialywania na srodowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.1235 ze zm.)
podaje do public/ncj wiadomosci, /c
wszczeto postepowanie administracyjne, zmierzajace do wydania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsiewziecia polegajacego na wydobyciu wfg/a brunatnego ze zloza
Zloczew oraz przysttfpiono do przcprowadzcnia oceny oddziaiywania na srodowisko dla
przedmiotowego przedsi^wzi^cia.
Organem adminlstracji wlasciwym do wydania dccyzji w przedmiotowej sprawie
adniiiiistracyjncj jest K c g i o n a l n \i ( t c l n o i i } Srodou i^ka \.
Jcdnoczesnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych, x.o tcrmin skhulania mvug
i wnioskow /.ostanic wyxnaczony po szczeg61owej analizie pr/cv, Rcgionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Lodxi raportu o odd/ialywaniu na srodowisko przedmiotowej
imvestycji oraz po skompletowaniu pclncj dokumentacji w sprawie, o czym spolee/cnstwo
zostanie poinformowanc odr^bnym pismem.
Z dokumentacjq sprawy mozna zapoznac si^ w sicd/.ibic Regionalnej Dyrckcji
Ochrony Srodowiska w Lodzi przy ul. Traugutta 25, 90-113 Lodz. Szczegolowc intbrmacje
w sprawie mozna uzyskac w Wydziale Ocen Oddziaiywania na Srodowisko RDOS w Lodzi,
ul. Traugutta 25, w godzinach 730-153U, pokoj 1118, tel. (42) 665-09-68.
Pouc/enie
Niniejsze obwieszczenie nalezy podac do publicznej wiadomosci na okres 14 dni.
Dynektor
OchrorffJ^dowjirka w todzi

Urza_d Gminy

w Ostrowku

Po obwicszczeniu niniejszcgo /.awiii
nak'/y je niczwloc/nie odcstac na adres:
Rejiioiiiilnej Dyrckcji Ochrony Srodowiska w
ul. R. Traugutta 25, 90-113 t6dz

98-311 Ostr6\yek
now. wieluriski, woj.iodzkie
teUfax 43-8415026. 8415023
fax bezp.43^8^15020
wywieszono duia ../i—:..rT.T."...l^T?X *•
/.dj^to dnia
r . . l | . i nsul)\j dn Mywii-s/rnia

Kt'iiioniiltia Dyrcktja Ochrony Sroiluwiskn « l-iid/i ')0-ll.l I Mi/, ul IVauyLiita 25, tcl.: >48 (42) 665-0.1-70, la\8 (42) 665-03-71
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Otrzymujq do obwieszczenia w spos6b zwyczajowo przyjvty {14 dni nie liczqc dnia wywieszenia):
1.
2)
3.
4.
5.
6.
7.
Do
1.

Wqjt Gminy Burzenin
Wqjt Gminy Ostrdwek
Burmistrz Zloczewa
Woji Gminy Lututbw
Tablica ogloszeri Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Lodzi;
Strona inlernelowa Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Lodzi;
a/a.
wiadomo^cj:
Pan Kazimierz Koziot ?.a posrednictwem Pana Wojciecha Antohczaka
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