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Cielądz, 28.12.2021r. 
Znak: SRL.6220.5.2021 .MO 

OBWIESZCZENIE 

Na podstawie art. 9, 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), w związku z art. 86d ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 
3 październ ika 2008 r. o udostępnian i u informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddzi aływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 24 7 ze 
zm.), Wójt Gminy Cielądz , 

zawiadamia 

strony postępowania administracyjnego, prowadzonego na wniosek Pana Roberta Kowalskiego 
reprezentującego Biuro Projektów Ekologicznych „EkoProjekt", w sprawie wydania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie 
sposobu użytkowania budynków magazynowo-produkcyjnych na stację demontażu pojazdów 
wycofanych z eksploatacji oraz skup złomu wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce 
ewidencyjnej nr 94318 w miejscowości i obrębie Cielądz, gm. Cielądz, woj. łódzkie, że w dniu 
28.12.2021 r. wydane zostało postanowienie znak: SRL.6220.5.2021 .MO o zawieszeniu postępowania 
w sprawie wydania ww. decyzji na wniosek z dnia 22.12.2021 r. 

Z treścią ww. postanowienia strony postępowania mogą zapoznać się Urzędzie Gminy Cielądz , 

pokój 1 O od pon iedziałku do p i ątku w godz. od 8.00 do 16.00 

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje stronom zażalenie . 

Zgodnie z art. 49 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia stron 
przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego 
ogłoszenia . 

Data wywieszenia .. .... .... .............. ....... .. ............ .. 

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

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

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




