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SRL.6220.2.2018.MO 
Cielądz, dnia 26.07.2021r. 

OBWIESZCZENIE 
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

Wójt Gminy Cielądz, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256 z późn. zm. - cyt. dalej jako .k.p.a.") 
w związku z art. 74 ust. 3 pkt 1 i ust. 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach 
oddziaływan ia na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r. poz. 283 z późń. zm.), 

zawiadamia 

wszystkie strony postępowania administracyjnego o wydaniu w dniu 20.07.2021 r. decyzji znak: 
SRL.6220.2.2018.MO o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego 
przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego do hodowli trzody chlewnej w 
systemie bezściółkowym wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach o numerach ewidencyjnych 826, 
828 w miejscowości Cielądz, gm. Cielądz, pow. rawski, woj. łódzkie . 

Z treścią ww. decyzji oraz ze stosowną dokumentacją sprawy, w tym uzgodnieniem 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi oraz opinią Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Rawie Mazowieckiej można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy 
w Cielądzu , pokój 10 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00. 
Zgodnie zaś art. 49 k.p.a. zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji 
publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia 
zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji 
Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa 
się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne 
publiczne ogłoszen ie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Od powyższej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w Skierniewicach za pośrednictwem Wójta Gminy Cielądz. 

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia 
odwołania, składając stosowne oświadczenie organowi, który decyzję wydal, nie później niż w terminie 
14 dni od dnia doręczenia decyzji (art. 127a § 1 k.p.a.). 

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do 
wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna 
(art. 127a § 2 k.p.a.). Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest n iemożność zaskarżenia decyzji do 

organu odwffiawczego i :~::;:::::~:~:: :; ·;;i~;~;;;··········.. :Enak 
Data zdjęcia ..................................................... .. 

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

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


