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GENERALNY DYREKTOR
OCHRONY SRODOWISKA

DOOS-WDS/ZOO.420.61.2018.mko.22

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 49 ustawy 2 dma 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postypoivania administracyjnego (Dz.

U. z 2016 r., pox, 23 zc zm.), dale) Kpa, w zwi^zku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdzicrnika

2008 r. o udostqpnianiu injomiacji o srodowisktt i jego ochronie, ud^iale spolec^enstwa w ochronie srodowiska

ora-^ o ocenacb odd^ialywania na srodowsko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 7.c zrn.), zawiadamiam, xc

post^powanie odwolawczc od decyzji Nr 19/2018 Regionalncgo Dyrektora Ochrony Srodowiska

w Lodzi 2 dnia 28 marca 2018 r., 7nak: WOOS.420.45.2018.Pl"a.38, okreslajacej srodowiskowe

uwarunkowania realizacji pr^edsigwzi^cia pod nazwa_: Wydobycie w^la hrunatnego ~e ^/o-^a '/./or^ew,

nie moglo bye zakonczonc w ustawowym terminlc. Przyczyna. zwloki jest koniecznosc

przcprowadzcnia dodatkowcgo postgpowania wyjasniaj^ccgo. Pismem z dnia 31 Upca 2019 r.,

znak: DOOS-WDS/7JOO.420.61.2018.mko.20, Generalny Dyrektor Ochrony Srodowiska

wczwal PC ill, ,,G6rnictwo i Energetyka Konwencjonalna" S.A. do zlozenia wyjasnien i

uzupclnicnia matcrialu dowodowcgo w terminic czteirech micsiccy od dnia otrzymania wezwania.

W z\vi^zku 7. powyzszym Generalny Dyrektor Ochrony Srodowiska wyznacza nowy

termin ^alatwienia sprawy na dzieri 29 listopada 2019 r.
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Art. 36 Kpa: () kazdym przypadku niezalatwienia sprawy w tcrminif okreslonym w art. 35 lub ur praepiaach szczegolnych orj>;m

administracji publicznej jt-st obowi^zany zawiadomic strony, podaj^c prxyc/yny zwloki i wska/uj^c nowy tcrnun xalatwifnia

sprawy. 'IVn sain ()bi>wia_/c'k cia_/y na organic administracji publicznej rownicv! w przypadku xwloki w zalatwicniu sprawy
x pr/yc/yn niezalcznych od orjjami.

Art. 49 Kpa: Strony mojpi bye zawiadamiane <i decyzjach i innych cxynnosciach organow administracji public/ncj pr/cx

obwifszczt-nif lub w intiy zwyczajowo pr/yj^ty w dancj miejscowosci sposob public/ncgo oglas/ania, jc/t-li pr/cpis sxcxt'^olny t;ik

stanowi; w tych prxypadkach zawiadomienie b^d/ dor^czenic uwaxa siv /a dokonane po uplywie c/rcniastu dni od dnia

publicznego ogloszenia.

Art. 74 ust. 3 ustawy oos: (cxcli licxba stron post^povra.nia <> wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniacli przckrac/a

20, stosujc si<; pr/L-pis art, 49 Kodcksu post^powania administracyjnego.

Otrzymujq:

1 . Strony post^powama na podsta\vic art. 49 Kpa w zwi^zku z art. 74 ust. 3 ustawy oos.


