
Urzaa! < •

Warszawa, dnia 1^,0 stycznia 2019 r.

GENERALNY DYREKTOR
OCHRONY SRODOWISKA

DQOS-VVDS/ZOO.420.150.2018.mko.5

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czcrwca 1960 r. - Kodeks post(pojvama administracyjnego

(Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), dalej Kpa, w zwia^zku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia

3 pazdziernika 2008 r. o ndost$pnianitt injormacji o srodowisku i j'ego ocbronie, ud^iale spokc^ciistwn

w ochronie srodowiska ora^ o ocenach odd^ialywama na srodowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.),

dalej ustawa oos, zawiadamiam, ze Generalny Dyrcktor Ochrony Srodowiska, postanowieniem

z dnia 25 stycznia 2019 r., znak: DOOS-WDS/ZOO.420.150.2018.mko.3, utrzymai w mocy

postanowienie Rcgionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lodzi z dnia 5 listopada 2018 r.,

znak: WOOS.420.45.2018.PTa.60, nadaja,ce rygor natychmiastowej wykonalnosci decyzji wJasnej

nr 19/2018 z dnia 28 marca 2018 r., znak: WOOS.420.45.2018.PTa.38, o srodowiskowych

uwarunkowaniach dla przedsi^wzi^cia pod nazwaj Wydobycie iv$$}a brunatnego ^e ~h~a Y.iocsyw.

Z trcscia^ postanowienia strony postepowania rnoga, zapoznac sig w: Generalnej Dyrckcji

Ochrony Srodowiska, Regionalnej Dyrckcji Ochrony Srodowiska w Lodzi, Urz^dzie Gminy

Brzeznio, Urz^dzie Gminy Burzenin, Urz^dzic Ciminy Czamozyly, Urzedzie Gminy Klcjnowa,

Urz^dzic Gminy Konopnica, Urzgdzie Gminy Lututow, Urzedzie Gminy Osjakow, Urz^dzie

Ciminy Ostrowek, Urzedzie Gminy Widawa oraz Urze.dzic Micjskim w Zloczcwic.

Dor^czenie postanowienia stronom post^-powania uwaza SIQ za dokonanc po uptywie 14

dni od dnia, w ktorym nasta_pilo upublicznienie niniejszego zawiadomienia.

Unubliczniono w dniach: odO... ' ? do...
Generalnego Dyrektora Qtf

Piecz^c urz^du:
Ocen

,5 Qminy
w Ostr6wku

98-311 Ostr6wek
pow. wielunski, woj.l6dzkie
tcl./fax 43-8415026, 8415023

fax bezp. 43-841 ^

Art. 49 Kpa: Strony moga, bye xawiadaniiane o dccyxjach i innych c/ynnosciuch organow administracji public/nt-j pr/t1/
obwifszczcnic lub w inny ywycuajowo przyjgty w dantj inii-jscow<isci sposob public/nt-go oglasxania, jtv.t'li prxepis szczegolny tak
stanowi; w tych pr/ypadkacb xawiadomicnit- bqdx dorvi'/i-nif uwaxa sit /a dokonanc po uplywic c/tcrnastu dm od dnia
pnblic'xiH'go oglosxenia.

Art. 74 ust. 3 usiawy c>o^: |c/cli licxba stron post^powania o wydanic dccy/ji o srodowiskowych uwariinknwaniach pr/t-krat/a

20, stosujc sic pr^L-pis art- 49 Kpa.


