
 Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 
      w Lublinie 

20-144 Lublin,  ul. Bazylianówka 46 
    WOOŚ.420.178.2018.GM.11     Lublin, dnia  25 lutego 2019r. 

 
OBWIESZCZENIE  

REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W LUBLINIE  
Działając na podstawie: 
- art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. 

Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm. ),  
- art. 74 ust. 3, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.)  

zawiadamia się o wydaniu w dniu 25 lutego 2019 r. przez Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Lublinie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. 
„Budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słupie”. 

Zawiadomienie uważa się za dokonane a decyzję doręczoną po upływie 14 dni licząc 
od następnego dnia od wywieszenia obwieszczenia.  

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Generalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Warszawie za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
w Lublinie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. 
 Zgodnie z art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego w trakcie biegu 
terminu do wniesienia odwołania stronom przysługuje możliwość zrzeczenia się praw do 
wniesienia odwołania. Zrzeczenie się prawa do odwołania następuje w formie oświadczenia. 
Oświadczenie  należy złożyć do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie. Z 
dniem doręczenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez 
ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. 

Z treścią decyzji oraz dokumentami zgromadzonymi w przedmiotowej sprawie można 
zapoznać się w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie, przy 
ul. Bazylianówka 46 (II piętro, pok. nr 32) w godzinach pracy Urzędu.   
Do publicznej wiadomości podaje się informację, że zgodnie z art. 21 ust. 2, pkt 9 ww. 
ustawy z dnia 3 października 2008 r. dane o decyzji zamieszczono w publicznie dostępnym 
wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie. 
Informacja o publicznie dostępnym wykazie zamieszczona jest w Biuletynie Informacji 
Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie dostępnym 
w http://www.lublin.rdos.gov.pl/ Wykaz dostępny jest także pod adresem 
http://www.ekoportal.gov.pl/ pod zakładką Informacje o środowisku, wyszukiwanie kart 
w wykazie.  

 
Społeczeństwu treść decyzji oraz dokumentacja sprawy udostępniana jest zgodnie z 

zasadami zawartymi w Dziale II ustawy z dnia 3 października 2008r. pt. Udostępnianie 
informacji o środowisku i jego ochronie. 
 

Regionalny Dyrektor Ochrony 
Środowiska w Lublinie 

dr inż. Arkadiusz Iwaniuk  
/Podpis elektroniczny/ 

 
 
 
 
 
 



Otrzymują: 
1. Urząd Gminy Modliborzyce (ePUAP) (z prośbą o ogłoszenie w sposób zwyczajowo 

przyjęty), 
2. Pełnomocnik Gminy Modliborzyce 
3. Aa. – tablica, BIP Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie. 

 
Po obwieszczeniu (14 dni), należy niezwłocznie odesłać na adres:                                                   
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie  
ul. Bazylianówka 46, 20-144 Lublin                                      
  

 
 

Pieczęć urzędu/Podpis  Zgodnie z art.49 §2 Kpa publiczne 
obwieszczenie nastąpiło w dniach  

        od…………………………………….. 
        do…………………………………….. 


