
Wars/awa, dnia f) lutcgo 2021 r.

GENERALNY DYREKTOR
OCHRONY SRODOWISKA

IXX)S-VVDS//OO.420.61.2018.mko.50

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy ?. dnia 14 cxerwca 1960 r. - Kodeks postfyowania

administracyjmgo (Dz. U. 7. 2016 r. po/. 23, XL- xm.), dale) Kpa, \ z\via.xku x art. 74 ust. 3 ustawy z

dnia 3 paxd/icrnika 2008 r. o udosttfinianw informagi o srodowisku i jego ochrvme, ud^iale spoiec~enstn>a w

ochronie smdowiska ora% o ocenacb odd^alywania na srodowisko (Dz. U. x 2016 r. pox. 353, zc xm.),

xawiadamiam, xc w prowadzonym postcpowaniu odwolawczym od dccyxji Nr 19/2018

Rcgionalncgo Dyrcktora Ochrony Srodowiska w Lodxi x dnia 28 marca 2018 r., xnak:

WOOS.420.45.2018.PTa.38, okreslajacej srodowiskowe uwarunkowania rcalixacji prxedsi^wzi^cia

pod naxwa.: Wydobytie u>$gla brunatnego ~e %to*a '/Joc^ew xgromadxony zostal caly material

dowodowy, w tym uxupclnicnia raportu o oddzialywaniu prxcdsi^-wxi^cia na srudowisko

prxcslane pismami z dnia 5 grudnia 2019 r. orax x dnia 9 grudnia 2020 r.

Pr/cd wydaniem rozstrzygnic-cia koricxa.ccgo postCTJOwame strony post^powania moga^

zapoxnac sic x aktami sprawy orax wypowicdxicc co do xcbranych dowodow i matcrialow orax

zgloszonych xa^dari. Rozsttzygm^cie koricz^cc prxedmiotowc post^powanie xostanic wydanc nic

wcxcsnicj nix po uptywic cxtcrnastu dm od dnia dorfc/cnia ninicjszcgo xavviadomicnia. Marcrial

dowodowy doste-pny b^'dxic w sicdxibic Cicncralncj Dyrckcji Ochrony Srodowiska, mieszcz^cej

sic^ w Warsxawic przy ulicy Wawelskicj 52/54, w dniach robocxvch w godzinach 10.00-14.00, po

uprzcdnim uzgodnicniu terminu pod numerem telefonu 22 369 21 05.

Upubliczniono w dniach: od /.Y.\".\J(~-*. PrVsrUo

ur gad Gmm>
w Ostr6wku

98-311 Ostr6wek
pow.wielunski, wpj.Wdzkie
t3./ite 43-8415026. 84150:

Art. 10 § 1 Kpa Or^any administracji publ ic / iu- j obowi^zane sa. zapcwnic stronom c/yntiy ud/iat w ka/dym siudinni
postepowania, a pr/cd wydaniem dccy/ji umi>/liwic im wypowit-d/cniL1 sii,- CD do xi-branydi dowodow i materiali'>w ora/
zgloszonych /^dari.
Art. 49 Kpa Strony moga. byt /awiadamianc o ik ' t \ / |a i l i i innych czynnoaciach organow administracji pubhc/nc) pr/LV
obwifs/c/cnif lub w inny xwycxajowo przyjfty w dancj micjscowosci spi>s<'il) publit/ncgo oglas/ania, ji-/cli pr/cpis s/ivi-j;iiln\k
stanowi; w tych pr/ypadkach zawiadomicnic ba_d/ dor^cxcnie uwa/a sii,- /a dokonanr p<> uplywic c/tcrnastu dni od dnia
public/ncgo ogloszcnia.
Art. 16 ustawy 'f. dnia 7 kwictnia 2017 r. o zmianic usiawy - Kodcks poatfpowmnia administracyjncgo oraz nicktorych
innych uslaw (Dz. U. po/. 935) Do postvpowari administracyjinch \\-/t / ( , - |yfh i nuvaktiticxcmych pr/cd dnii'm wcjscia
ninicjs/cj ustawy osratcczna, dccy/j^ luh postanowicnicm sti>suJL' sit pr/cpisv usrawv /mU'iiuuicj w art. 1, w br/micniu
dotychcz.asowym, / tym /c do tych postypowari s t ix i i in 1 MV prxt-pisy art. 96a 96n ustawy zmienianq \. 1
Art. 74 ust. 3 ustawy IMS jivdi licxbu stron post^powania o wydanit- dccw|i 11 srodowiskowych Liwarunkowaniath pr/i-krat/a 20,
stosujc siv pr/L-pis art. 49 Kodcksu post(,-powania adminiBtracyjncgo.
Art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 9 pazdzicrnika 2015 r. *» zmianic ustawy o udust^pnianiu infitrmacji o tirodon-isku i /cffu
ochronic, udzialc spofcczcnstwa w ochronic sroJowiska oraz o nccnxch oddztufywania na srodowisko oraz nicktttrych
innych ualaw (Dz. 1). poz. 1936) Do spra\ ws/f /vtych na podstawic ustawy /micnianci w art. 1, dla ktorych piA-d dt i i i -n i
wcjscia w /yt'if runit')sxc| ustawy pr/cdto/ono raport o odd/ialywaniu pr/tdsivw/ivcia na sroiiowisko lub wydanu pot! ta no wienie
okrcslaj^cc /akrcs raportu o odd/ulywaniu przcdsigw/igi 1.1 n.i srodowisko, ^ [ I I S L I J C sit prxt'pisy dotychcxasowc.
Art. 4 ust. 1 uslawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianic uslawy o udostcpnianiu informncji i> tirudon-isku i /'ego ochronic,
udzialc spotcczcnstwa w ochntnic -irttdowiska oraz o occnach nddzia-ty\\'-jnia na sntdiwisktt oraz nicktorych innych
u*/iiHT(Dz. I', poz. 1712) l )n >pr.iw wsxcz^tych n.i podstftwic iistaw /mifiiianych w art. 1 ora/ w art. 1 i nicxakoricxonyi li pr/i'd
dnicm wcjstia w /you.1 niniL'|s/t'i u^ i . i \ vy >tosii|c sic prxcpisy dotychcxasowc.


