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ZAWIADOMIENIE

Na podstawic art. 36 oraz 49 ustawy z dnia 14 czcrwca 1960 r. — Kodeks post$powania adminislracyjmgo (Dz.

l~. z 2016 r. poz. 23, ze zm.), dale) Kpa, w zwia^zku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdzicrnika 2008 r.

o udostfpnianiu injormacji o srodowisku i jego ochronie, ud^iale spolec^ensiwa n> ocbronie srodowiska ora^ o ocenach

odd^iatywania na srodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353, ze zm.), zawiadamiam, ze postepowanie

odwolawczc od dccyzji Nr 19/2018 Rcgionalncgo Dyrcktora Ochrony Srodowiska w f.odzi z dnia 28

marca 2018 r., znak: WOOS.420.45.2018.PTa.38, okreslaja^ccj srodowiskowc uwarunkowania rcalizacji

przcdsi^wzi^cia pod nazwa; Wjdobycie w^la brunatnego ^e %/o%a Zlocsyw, nie moglo bye zakoriczone

w wyznaczonym tcrminic. Przyczyn^ zwloki jest skomplikowany charaktcr sprawy.

W zwia^zku z powy/szym wskazuj^ now)' tcrmin zalatwicnia spraw^' na dzieri 28 lutcgo 2021 r.
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Z upOWEinienia
Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska

niV87MV Zast^pca Dyrektora Departamentu
U11 Ocen Oddziajywania na Srodowisko

w Ostrowku /c>vW-^
QR-"^ 1 CirrAwtfV Dorota Toryner-Szurnariska
-•* \J ^J 1 i \^f tJ 111 V/ * T V Jk

Art. 36 Kpa § 1. O kaxdym pr/ypadku me/alarwicnia spraw>r w tcrminic okrcslonym w art. 35 lub w pr/cpisach s/c/ugolnycli organ

administracji publicxnq jest obowia_xany xawiadomic strony, podaj^c prxyc/yny xwloki i wska^ujq.c nowy tcrmin xaiatwicnia sprawy. § 2.

Ten sam (>bowia_/ck ci^xy na organic ad minis Iraqi public/nej rownic/ w pr/ypadku /wloki w /alatwit-niu sprawy / prxyc/yn niezalcxnych

od organu).

Art. 49 Kpa Strony mog^ bye xawiadamianc o decy/jach i innych c/ynn<isciach org-amiw administracji public/ncj pr/c/ obwicsxcxcniu lub

w inny /wyc/ajowo prxyj^f}' w danq micjscowosci sposob publicxncgo ogtasxania, jcxcli prxcpis sxcxcgolny tak stanowi; w tycli

pr/yp:idkuch x-awiadomicnic b^.d/ dorvcxcnic uwaxa sig xa dokonanc po uplywic c/tcrnastu dni od dnia publicxncgo oglosxcnia.

Art. 16 ustawy z dnia 7 k \ \ i o t i u . i 2017 r. n zmianic ustawy — Kodeks postfpowam'a administracyjnego oraz nicktdryc-h innych

ustaw (Dz. U. poz. 935) Do postcpowari admirnntracy]nych ws/cx^-tych i nicxakoiicxonych pr/cd dnicm wcjscia niniqs/q ustawy

ostatccxna ducy/j^ lub postanowicnicm stosujc sig prxcpisy ustawy xmicniancj w art. 1, w brxmicniu di>tychcxasowym, x tym xc do tych

postcpowati stosujc sic prxcpisy art. 96a-96n ustawy /micniancj w art. 1.

Art. 74 ust. 3 untuwy tn>s Jcxcli lic/ba stron p<)stcp<)wunia o wydanic dccyxji o srodnwiwkowyfh uwiirunkowaniach prxckracxa 20, stosujc

si^ prxcpis art. 49 Kodcksu postcpowania ad minis tracyjncgo.

Art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 9 pazdzicrnika 2015 r. o zmianic ustawy o udostcpnianiu infonnacji o srodowisku i jcgn nchronic,

udzialt: tipoti-czcristwa iv ochfOaJe srodowiska oraz o occnach oddzixfywania na srodowisko oraz nicktorych innych ustaw (Dz.

U. poz. 1936) !)o spraw ws/cxctych na podstawic ustawy xmicniancj w art. 1, dla ku'irych prxcd dnicm wcjscia w xycic ninicjsxcj ustawy

pr/cdto/ono raport o oddxiabywamu prxcdsicw/iccia na srodowisko lub wydano postanowicnic okrcsla)a.cc xakrcs raportu o

iidd/ialywaniu pr/cdsicwxiccia na srodowisko, stosujc sii; prxcpisy dotychcxasowc.

Art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o udostepnianiu informacji o srodnwisku i /'fffo ochronic, udzialc

apotcczcnstwa w ochronic srodowiska oraz o occnach oddziafywania na srodowisko oraz nicktorych innych uNtaw(\\/.. U. poz.

1712) Do spraw wsxcx^tych na podstawic ustaw /micnianych w art. 1 ora/ w art. 3 i nicxakoiicxonych prxcd dnicm wcjwcia w xycic

ninicjsxcj ustawy stosujc sit prxcpisy dotychcxasowc.


