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OBWIESZCZENIE 
o wniesieniu odwołania od decyzji Wójta Gminy Cielądz z dnia 4 stycznia 

202 l r. w przedmiocie odmowy wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach na realizację inwestycji polegającej na budowie obiektu 

inwentarskiego do tuczu brojlera kurzego na działce o numerze ewidencyjnym 
94 obręb Stolniki, gm. Cielądz, powiat rawski, woj. łódzkie. 

Na podstawie art. 49 § 1, w związku z art. 131 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. -
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256 ze zrn.) - zwanej dalej 
k.p.a., zawiadamiam o wniesieniu odwołania od decyzji Wójta Gminy Cielądz z dnia 4 
stycznia 2021 r. w przedmiocie odmowy ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla 
przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu inwentarskiego do tuczu brojlera kurzego 
na działce o numerze ewidencyjnym 94 obręb Stolniki, gm. Cielądz, powiat rawski, woj. 
łódzkie". 

Nie uwzględniając argumentacji odwołującego, Wójt Gminy Cielądz nie skorzystał 
z uprawnień wynikających z art. 132 k.p.a. w zakresie uchylenia bądź zmiany wydanej przez 
siebie decyzji. 

Informuję, że zgodnie z art. 133 k.p. a. odwołanie wraz z aktami sprawy zostało 

przesłane za moim pośrednictwem do Samorządowego kolegium Odwoławczego 

Skierniewicach. 
Strony mogą zapoznać się z treścią wniesionego odwołania w Urzędzie Gminy 

w Cielądzu, pokój 10 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00. 
Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości w dniu 

10.02.202lr. poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej 
(http://bip.cieladz.pl), na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Cielądzu, w miejscu 
planowanego przedsięwzięcia - na tablicach ogłoszeń sołectwa Stolniki. 

Zgodnie z art. 49 k.p.a, zawiadomienie uznaje się za doręczonć?~up~~-e 4 
dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

. --
Dat a wywieszenia ... ..... .... ................. ................. . 

Data zdjęcia ......................................... ...... ...... .. 

Podpis ............................................................... . 

Otrzymują: 
I. Strony postępowania poprzez obwieszczenie. 
2. Biuletyn lnformacii Publicznei Urzędu Gminy w Cielądzu. 
3. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Cielądzu. 
4. Tablice ogłoszeń i miejsca zwyczajowo przyjęte w sołectwie Stolniki gm. Cielądz. 


