
Warsuawa, dma\{? lutcgo 2020 r.

GENERALNY DYREKTOR
OCHRONY SRODOWISKA

DOOS WDS/ZOO.420.61.2018.mko.3fi

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 ezerwca I960 r. — Kadeks post$powania administracyjnego (Dz.

\J. ?. 2016 r. poz. 23, zc zm.), dalcj Kpa, w zwia^ku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziermka

2008 r. o ttdostqpnianiu injormacji o srodomsku i jego ochronie, ud^iale spolec^enstwa w ochronie srodomska

ora~ o ocenach odd^iaiywama na srodomsko (Dz. \J. z 2016 r. poz. 353, zc zm.), zawiadamiam, ze

postfpowanic odwolawczc od decyxji Nr 19/2018 Regionalncgo Dyrektora Ochrony Srodowiska

w J.odzi z dnia 28 marca 2018 r., znak: WOOS.420.45.2018.PTa.38, okrcslaja^cej srodowiskowc

uwarunkowania rcalizacji przedsi^wzi^cia pod nazwaj Wydobyde w^ia brunatnego %e %/o^a 7.loc^ew,

nie moglo bye xakoriczonc w wyznaczonym tcrminie. Przyczyna_ zwloki jest skomplikowany

charaktcr sprawy.

W zwi^zku z powyzszym Generalny Dyrektor Ochrony Srodowiska wyznac?;a nowy

termin zaJatwienia sprawy na dzicri 29 maja 2020 r.

Upublic/niono w dniach: od S^v?. Sr . /.^vrfr

w Ostr6wku
98-311Ostr6wek

pow. wielufiskj, woj.l6dzkie
tel./fax 43-8415026, 8415023

f&xhezp. 43-841 5020

Art. 36 Kpa: () kaxdym pr/ypadku niczalatwicnia sprawy w tcrminie okrcslonym w art. 35 luh w prxcpisach s/c/ugolnych organ

administrat-ji publioincj jest obowi^/any /awindomic strony, podaj^c pr/ycxyny xwloki i wskaxu|a,c nowy termin xalatwicnia

spr.iwy. Ten sam obowia/ck ci^/y na organiL1 ad minis tracji pubhc/ne| rowniux w prxypadku xwloki w /ahitwienm sprawy

/ pr/ycxyn nicxalexnych od orgarui.

Art. 49 Kpa: Strony moga_ bye /awiadamiani; o dccyxjach i innych c/ynnosciach organow administracji publit/ncj pr/cx

obwiesxcxenie lub w inny xwyc/ajowo pr/yj^'ty w danq miejscowosci sposob publicxncgo oglas/ania, jcxcli pr/cpis s^cxc^ulny tak

stanowi; w tycli pr/ypadkach xawiadomu inr \t,\\.\/ doi\cvcnic uwa/a si^ xa dokonanc pn upiywiu cxtc-rnastu dni od dnia

publicznego ogloszenia.

Art. 74 ust. 3 ustawy oos: jcvcli licxba stron post^powania o wydanic dccyxji o srodowiskowych uwarunkowaniach prxckracxa

20, stosujc sit prxcpis art. 49 Kodeksu postgpowania administracyjnego.

Otrzymuj^:

1. Strony post^powania na podstawie art . 49 Kpa w zwiazku x art. 74 ust. 3 usfauy oos.


