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Warszawa, dnia :łt-srycznia 2020 r.

GENERALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.89.2018.mko.62

ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania adminislraryjnego
(Dz. U. z 2016 r. poz. 23, ze zm.), dalej Kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informagz o środowisku i jego ochronie, udzjale społeczeństwa

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddzja!Jwania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353, ze zm.),
dalej ustawa ooś, zawiadamiam, że Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, postanowieniem
z dnia 24 stycznia 2020 r., znak: DOOŚ-WDŚ/ZO0.420.89.2018.mko.61, odmówił
dopuszczenia Stowarzyszenia Zwykłego „Ekologiczna Przyszłość" do udziału w postępowaniu
odwoławczym od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 29
czerwca 2018 r., znak: WOOŚ.4235.10.2016.KC.33, o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia pod nazwą: Udostępnianie i przemysłowe zagospodarowanie zasobów w obrębie złoża BzjeDębina 1-Zachód dla KWK „Borynia-Zefzózvka-Jaslrzębie" Ruch „Zefzówka".
Z treścią postanowienia strony postępowania mogą zapoznać się w: Generalnej Dyrekcji
Ochrony Środowiska, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach, Urzędzie Miasta
Jastrzębie-Zdrój, Urzędzie
Doręczenie

Gminy

Pawłowice

postanowienia stronom

oraz

Urzędzie

Gm.iny Zebrzydowice.

postępowania uważa się

za dokonane po upływie 14

dni od dnia, w którym nastąpiło upublicznienie niniejszego zawiadomienia.

Upubliczniono w dniach: od ......... . ... . . . .. do ......... . ....... .
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Art. 49 Kpa: Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przo
obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyj(:ty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak
stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bąd~ dor~czenic uważa si,.; za dokonane po upływie czternastu dru od dnia
publicznego ogłoszenia.
Art. 74 u s t. 3 us tawy ooś: Jeżeli liczba stron post,;:powania o wydanie decyzji o ,;ro<lowiskowych uwarunkowaniach przekracza
20, stosuje sir.; przepis art. 49 Kpa.
Otrzymują:

1.

Strony

postępowania

na podstawie art. 49 Kpa w

związku

z art. 74 ust. 3 11sta11y ooś.
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