GENE RAILNy DyRE KroR
ocHRor`nr śRODowlsKA

Warszawa, dnia28

kwetnia 2021 r.

DOOŚ-WDŚZOO.420.18.2020.K`'.16

ZAWADOMIErqE
Na podstawie art. 36 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -KoĆ/eArpoJA@o#4#Ź.Ć7

Ć7Ć/z#.#.J/r4g)/.#€go @z. U. z 2016 r. poz. 23, ze zm.), dalej j94, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia
3 puźdz.wcrniJsa 2f Jf JRi r.. o udo]iq)nianiw infomajt o środomskii i jego oclJronie , udriale JPołecz:!eńJtwa w ocbronie

środoriska ora< o ocenacb odddaływania na środori5ho Pz. U . z 2JO\6 r. poz. 353, ze z:rn), dhe;i uitawa

oor', zawiadamiam strony postępowania, że postępowanie odwoławcze od decyzji Regionalnego
D}iektomochion}'ŚrodouriskawŁodzizdnial3rnarca2020r.,znak:WOOŚ.420.183.2018.MGr.24,
o środowiskow}'ch uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Roz4#d72M Ć/ngz. Ar#/.ow€/. w 9 / /ź%
0+000 do lm 71 +908 ~`pgiłqG`cnicm oddnkn od hm 12+959 do hni 21 +152) oraĘobuiodniy Radomsha

DKJ2| DK91, obnx}dmy Kamicń5ka, Rovrv i Srocka w ciqg/u DK91. nie rrL!oglo być zzih5:oćLczone

w Listawowym (cminic. PrzTcz?'ną zwłoki jest skomplikowany charakter sprawy.

W' związhi z pow}ższTm wskazuję nowy temin załatwienia sprawy na dzień 30 lipca 2021 r.
L'pubhczmonowdniach:od..#..Ć5:.%#`.`do.....
Pieczęć urzędu i podpis:

nfyww
Art. 36 Ę}3 § 1. 0 kazdym przypadku iuczałatwienia sprawy w tcrminic okrcślonym w art. 35 lub w przcpisach szczcgólnych organ
admimstracii publicznci jcst ob()wiązany xawiadomić strony, podaiąc pr.zyczyny zwłoki i wskazui ąc no`i/y tcmin xałatwienia sprawy.
§ 2. '1.cn sam obowią%ck ciąży na organic administracji pubticmei równie% w pr%ypadku zwłoki w załatwicniu sp[awy z przyczyn

"cxalcmych od organu.
Art. 49 Pg Strony mogą być zawiadamianc o decyzjach i innych c%ynnościach organów admimstracji publiczncj prxi.z
obwieszczenie lub w inny zwyczajowo prżyjęv w dancj miejscowości sposób pubhczncgo ogłaszania, iczeli przcpis szczcgólny tak
sŁanowi; w tych przypadkach Żawiadomicnic bądź doręcxcnie uwaza się za dokonanc po uplywic cztŁ`rnastu dni t>d dria publicmcgo
ogłoszcnia.

^tt.16 u8`airNy z dnia.1 lmń:emia. 2kN] \. o zmiazrie ustaT\qr -KodcL" postępoT.nnia adml"stracyinego oraz niektóiycŁi
/.nn;łcb usZBw @z. U. poz. 935) Do postępowań administracyinych wszczętych i me7:akończonych przed dnicm wcjścia niniciszc)
ustawy ostatcc*ną decyzią lub postanowicnicm stosuic się przepisy ustawy zmieTiianej w art. 1, w brznuc"u dovchczasowym, 7, tym
żc do tych postępowań stosuje się przcpisy art. 96a-96n ustawy micniancj w art.1.
Art. 74 u§t. 3 u5®wpr oos'jc7,cli hcżba stron postępowania o wydanic dccy7!ji o środowiskowych uwaninkowaniach pr7.ckracza 20,
stosuie się pr7:cpis art. 49 Kodcksu postępowania administracy)nego.

An. 6 ust. 2 uT5+uręry z dmi;a 9 pażdzyNemi)Fa 2"5 \. o zrr\janie ustawy o udostęi)nhtriu [n[;ormacj; o śoodorrisLmi i icgo

ochronie, udzia)c społcczcńst"m w ochronie środomriska oraz o oceriacb oddz;abrwria na śtodoTrisko oraz nielESórych
/.m;.rń łłiga]w(I)z. U. poz.1936) l)o spraw ws%cxętych na podstawie ustawy xmicnianci w art. 1, dla których p[7,cd dnicm wejścia
w zycic niniciszci ustawy przcdłożono raport o oddziaływaniu przcdsięwzięcia na środowisko lub wydanc) postanowicnic okrcślającc
xakres raportu o oddziaływaniu przcdsięwzit`cia na ś[odowisko, stosujc się pr%cpisy doqrchczasowc.

Art. 4 uEi`. \ us.zNr3ry z dri\a, V9 rip.ai 2fN9 .. o zTtilanic ustawy o udostęptriąnlu irilbtmacil o śtodoTriskii ; jego ochionjc,
udz;ale spobeczcństwa w ochtotiic środowisLm oraz o occnach oddz;aływania ria środow;sko otaz ricktóvch innych
usaw(Dz. U. poz.1712) l)o §praw wszczętych na podstawie ustaw zmicnmnych w art 1 orax w art. 3 i niczakońcxonych prxcd
dmcm wcjśm w życic ninicjszej ustawy stosujc sit` przcpisy dotychc/asowe

