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ZAWIADOMIENIE

Dzialaja_c na podstawic art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postepowania
administracyjncgo (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), dalej kpa, w zwia.zku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jcgo ochronie, udziale
spolcczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.), dale) ustawa oos, zawiadamiam strony postepowania, ze
postQpowanie odwolawcze od dccyzji Rcgionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lodzi
Nr 14/2013 z dnia 30 wrzesnia 2013 r., znak: WOOS.4210.17.2012.PT.30, umarzajaccj w czesci
postc/powanie w sprawic wydania dccyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach din
przedsi^wzigcia polegaj^cego na ,(poszukivvaniu i rozpoznawaniu zloz gazu zicmnego i ropy
naftowej w obszarze ,,Wicluri" — /miana koncesji nr 30/2011/p", zostalo zakoiiczone wydanicm
dccyzji Gencralnego Dyrektora Ochrony Srodowiska z dnia 9 maja 2014 r., znak: DOOS-
oall.4210.12.2013.mk.2, uchylaja^ccj zaskarzona. dccyzj^ w caiosci oraz przekazuj^ccj spraw^ do
ponownego rozpatrzenia przcz organ I instancji.

Z trescia^ decyzji strony postepowania moga. zapoznac si^ w siedzibic:
Gcneralnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Warszawic, Rcgionalnej Dyrekcja Ochrony
Srodowiska w Lodzi, Regionalnej Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Katowicach, Urzedu
Miejskiego w Wieluniu, Urz?du Cjminy w Ruscu, Urzedu Gminy Widawa, Urzgdu Miasta
i Gminy Dzialoszyn, Urzedu Gminy w Kiclczyglowie, Urzedu Gminy w Rza^sni, Urz^du Miasta
i Gminy Pajeczno, Urzedu Gminy Siemkowice, Urz^du Gminy Biala, Urzgdu Gminy C'zarnozyly,
Urzgdu Gminy Konopnica, Urzgdu Gminy Mokrsko, Urzedu Gminy w Osjakowie, Urz^du
Gminy Ostrowek, Urz^du Gminy Wierzchlas, Urz^du Gminy Lumtow, Urz^du Gminy I.ipic,
Urz^du Gminy Micdzno, Urzedu Gminy Popow.

Dor^czenie ww. decyzji stronom postQpowania uwaza sig za dokonane po uplywie 14 dni
od dnia publicznego ogloszcnia o jej wydaniu.
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Art. 74 ust. 3 ustawy oos. )c/,cli lic/ba strun post^powania o wydanii; dccy/ji o srodowiskowych uwarunkowaniach pr/ckrac/a 20,
stosujc sig pr/upis art. 49 kodcksu post^powania administriicyjnego.
Art. 4'j kpa. Strony moga, "yc /awiadaniiani- o di-cy/jacli i innych c/ynnosciach organow adininistracji ptiblicxnc-j pr/c/
<»bwi(.-sx,C7enif lub w inny zwyc/ajowo prxyjyty w dant-j micjscowosci sposob public/ncgo oglasxania, jcxcli prxcpis szczegolny tak
stanowi; w tych prxypadkach /awiadomicnic ba,dx dor^cxcnic uwaxa siv xa dokonane po uplywic cxtcrnastn dni od dnia
publicznego ogloszenia.


