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ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 cxerwca 1960 r. - Kodeks postepowania admmistracyjnego

(Ox. U. x 2016 r. pox. 23, xc xm.), dalcj Kpa, w zwiajzku z art. 74 ust. 3 ustawy x dnia 3 paxdxicrnika

2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udxiale spolcczeristwa w ochronie

srodowiska oraz o occnach oddzialywama na srodowisko (Dx. 1T . x 2016 r. pox. 353, xe xm.), dalcj

ustawa oos, zawiadamiam strony post^powania orax, na podstawic art. 85 ust. 3 ustawy oos,

xawiadamiam spoteczeristwo, xc Cieneralny Dyrcktor Ochrony Srodowiska dccyzja^ x 24 wrxcs'ma

2021 r., znak: DOOS-WDS//.OO.420.61.2018.mko.67, uchylil dccy/j? Nr 19/201H Rcgionalnego

Dyrcktora Ochrony Srodowiska w J.odzi x 28 marca 2018 r., xnak: WOOS.420.45.2018.PTa.38,

0 srodowiskowych uwarunkowaniach dla prxcdsicwxi^cia pod nazwa; Wydobycie w$$ja hrnnatnesoo %e

^io^a '/Joc^ew w calosci i odmowil okreslenia srodowiskowych uwarunkowan realizacji powyxsxego

prxedsi^wxiecia.

Dorcczcnic dccyxji stronom post^powania uwaxa si^ xa dokonane po uplywic 14 dni

licxonych od nast^pnego dnia po dniu, w ktorym upulilicxniono xavviadomicnic.

/ trescia^ dccyxji stfony postc;powania moga, xapo/nac si^ w: Ciencralnej Dyrekcji

Ochrony Srodowiska, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w r,odxi, I'r/cd/ie C i m i n y

lirxexnio, Urxcdxic Ciminy Hurxcnin, L'rxcdxic Ciminy C^zarnoxyly, Urx^dzie Ciminy Klonowa,

1 'rxcdzie C i m i n y Konopnica, I rxcd/ie Miejskim w Lututowie, L'r/^dzie CJminy Osjakow, Urxedxic

Ciminy Osrrowck, I'rxcdxic Ciminy Widawa oraz l."rxc.dxic Micjskim w X.loczcwic.

Spofcczenstw^u decyxja udost^pmana jest zgodnie 7. prxepisami ustawy oos xawartymi w

Dxiale II ,,Udoste.pnianie informacji o srodowisku i jego ochronie".

Ponadto trcs'c decyzji xostanic opublikowana, xgodme x art. 85 ust. 3 ustawy oos, w tcrminic

do 7 dni od dnia jcj wydania vv liiuletynie Informacji Publiczncj Ciencralnej Dyrckcji Ochrony

Srodowiska (https://www.gov.pl/wcb/gdos/decyzje-srodowiskowe2).

Upublic/niono w dniach: od . .W./' V-r. .*~TT|do.
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