Zgierz, dnia Q (^.09.202lr.

OR.6220.22.2020.KS.16

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 202 lr. poz.735 ze zm.), zwanej dalej ustawą kpa, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października
2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.),
zawiadamiam strony postępowania, że
Prezydent Miasta Zgierza wydał decyzję znak: OR.6220.22.2020.KS.15 z dnia ..(x/v..-.09.2021r.
o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego
na „Budowie stacji przeładunkowej odpadów innych niż niebezpieczne wraz z niezbędną
infrastrukturą techniczną i towarzyszącą", planowanego do realizacji na działkach o nr ewid. 149/2,
149/3, 149/4 obręb 121 przy ul. Łukasińskiego 15/17 w Zgierzu.
Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Ochrony
Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Zgierza, PI. Jana Pawła II 16, w pokoju nr 222 w godzinach
pracy Urzędu: poniedziałek, środa, czwartek 8.00-16.00, wtorek: 8.00-17.00, piątek: 8.00-15.00, po
uprzednim umówieniu terminu wizyty - telefonicznie pod numerem telefonu: 42 714 31 51 lub pocztą
e-mail pod adresem: kskrupska@umz.zgierz.pl.
Treść ww. decyzji udostępniono na okres 14 dni na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
Gminy Miasto Zgierz.
Strony winny zapoznać się i działać zgodnie z zarządzeniem Nr 485/VIII/2020 Prezydenta
Miasta Zgierza z dnia 03.11.2020r. w sprawie wprowadzenia prewencyjnych zasad związanych ze
stwierdzonymi przypadkami COYID - 19 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujących
w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza.
Treść zarządzeń dostępna jest pod adresem:
https://www.prawomieiscowe.pl/UrzadMiastaZgierza/document/673151/Zarz%C4%85dzenie485 VIII 2020

11 09.2021r.
Wskazuję dzień publicznego ogłoszenia: ...........
Pouczenie
1. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
2. W przypadku zawiadomienia strony zgodnie z art. 49 § 1 lub art. 49a ustawy kpa, o decyzji lub
postanowieniu, które podlega zaskarżeniu, na wniosek strony, organ, który wydał decyzję lub
postanowienie, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku,
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udostępnia stronie odpis decyzji lub postanowienia w sposób i formie określonych we wniosku,
chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki
sposób lub takiej formie.
3. Od przedmiotowej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania za pośrednictwem
Prezydenta Miasta Zgierza do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi,
ul. Piotrkowska 86 w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
4. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia
odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję (art. 127a § 1 ustawy
kpa).
5. 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 ustawy kpa).

Otrzymują:

Strony postępowania - powiadomienie zgodnie z art. 49 ustawy kpa:
tablica ogłoszeń Prezydenta Miasta Zgierza
BIP Gminy Miasto Zgierz

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Prezydent Miasta Zgierza. Dane przetwarzane są w celu
realizacji zadań ustawowych. Ma Pan/Pani prawo do dostępu, sprostowania i ograniczenia przetwarzania
danych. Więcej informacji znajduje się na stronie www.umz.zgierz.pl.
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