Warszawą dnia lu maja 2021 r.

GENERALNY DYREKTOR
0cHRor`nr śRODowisKA
DOOŚ-WDŚZOO.420.18.2020.KN.19

ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art.10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -KodeArpof/@o#4#z.c7

4Ćźri#.J/m27.#Ggo Pz. U. z 2016 r. poz. 23, ze zm.), dalej j$4, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy
z d:mia 3 pa:źdz:ŃmjJSA 2f Jf JR> t. o udosięf)nianiw infomaji o środomik.u i jegio oclJronie, udz:jale si)ołec=:feńJtwa

w ocbronie środoriska oraŁ o ocenacb oddżaływania na środouńfkn Pz. U . z 2fJ16 r:. T)oz. 353, Ż€ z:rn),

dalej #J:/żgwćz ooJ', informuję, że w związku z toczącym się postępowamem odwoławczym od decyzji

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 13 rnarca 2020 r., znak:
WOOŚ.420.183.2018.MGr.24, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:
PJ)ę!b! udowa drogi krdowej rir 91 (kmi 0+000 do ki?i 71 +908 ąugiłqf 2:feniem oddnka od 13i?i 12+959 do lem

21 +152) omąobwodniy Radomfha DK42| DK91, obu^odniy Kamieńska, RDęprsoi i Sncka w dągiu DK91,

strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz wypowiedzieć co do zebranych dowodów
imateria_łó2)For_ązzgłosz_o.njrEhż_ądań.

Decyzja kończąca przedmiotowe postępowanie zostanie wydana nie wcześniej niż po

upływie 7 dni od dma doręczeria nimejszego zawiadomienia. Materiał dowodowy dostępny
będzie

w

siedzibie

Generalnej

Dyrekcji

Ochrony

Środowiska,

ul.

Wawelska

52/54,

00-922 Warszawa, w dniach roboczych w godzinach 10.00 - 14.00, po uprzednim uzgodnieniu
terminu - tel. 22 369 21 05.

Upubhcznionowdniach:od:..J.4:Cól:1ć2#ł.do:.....
Pieczęć urzędu i podpis:

Geneoź;:n#:?DZĘL#S:yg;:,:t:u:,ska

Dorota Tor/ter-Szumańska

Ari. 10 § 1 Ęa ()rgany administrac)i publicmq obowiązanc są xapcwnić stron()m czynny udział w każdym stadium
postęp(}wama, a pr,xed wydanicm dccyzii umoźliwić im uryp()wicdxcnic sit` co do zcbranych d()wodów i matŁ.riał(')w ()[az

zgłosżonych żądań
Art. 49 Ę}8 Strony m()gą być zawmdamianc o dccyzjach i imych czynn()ściach ()rgan(')w administracji pubLicznci p[zcz
obwicsxc7cnic lub w inny z\iryczaiowo prxyjęty w danci micjscowości spo§ób publicmcgo ogłasxania, icźcli p[xcpis szczcgólny tak

stanowi; w tych przyT)adkach xawiadomicnie bądź doręcxcnic uważa się za d()k()nane po upływii` cxtcmastu dni od dnia
T]ubucmcg() ogłosxenia.

