PREZYDENT MIASTA

Zgierz, dnia

,09.2021r.

OR.6220.2.2020.KC.35

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 202lr. poz. 735 tj.) zwanej dalej ustawą kpa, w związku z 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 202lr. poz. 247ze zm.) zwanej dalej w skrócie ustawą ooś, wobec
toczącego się postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. ,,Budowa centrum logistycznego,
magazynowego, składowego z alternatywa lekkiej produkcji wraz z urządzeniami
technicznymi oraz z pozostała niezbędną infrastruktura techniczna na działkach o nr ewid.:
622, 625. 624/3, 624/4, 624/5, 624/6, 624/7, 624/11, 624/9, 625, 626 przy ul. Łanowej
w Zgierzu "
zawiadamiam strony postępowania, że:
1)

2)

3)

4)

5)

6)

Przy piśmie z dnia 22.07.202lr. (data wpływu do tut. organu 27.07.2021 r.) Pełnomocnik
przedłożył Aneks do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wobec
wezwania Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 16.04.2021r. znak OR.6220.2.2020.KC.24,
w zakresie wskazanym w wystąpieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Łodzi z dnia 08.04.2021 r. znak WOOŚ.4221.31.2020.MGa.8;
Pismami znak OR.6220.2.2020.KC.30-32 z dnia 04.08.202 lr. Aneks do raportu
o oddziaływaniu niniejszego przedsięwzięcia na środowisko został przekazany do
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Zgierzu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu;
Pismem znak WOOŚ.4221.31.2020.MGa.11 z dnia 30.08.2021r. Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w Łodzi wyznaczył termin wydania orzeczenia kończącego
postępowanie uzgadniające warunki realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia do dnia
29.10.2021r.;
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgierzu wydał opinię sanitarną z dnia
25.08.2021 r. znak PPIS.ZNS.90291.5.2021.AG, w której zaopiniował ponownie warunki
realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia;
W związku z powyższym zgodnie z art. 35 i 36 ustawy kpa przedmiotowe postępowanie nie
może być zakończone w terminie przewidzianym w art. 35 ustawy kpa z uwagi na
konieczność uzyskania stosownego uzgodnienia oraz przeprowadzenia procedury udziału
społeczeństwa w podejmowaniu decyzji;
Wyznaczono nowy termin załatwienia sprawy do dnia 31.01.2022 r.

Wskazuję dzień publicznego ogłoszenia:
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 ustawy kpa strony postępowania
mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i uwagi

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:
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 COVID - 19 na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej obowiązujących w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza. Treść zarządzeń dostępna jest
pod adresem:
https://www.prawomieiscowe.pl/UrzadMiastaZgierza/document/67315 l/Zarz%C4%85dzenie
-485 VIII 2020

Informuję także, że zgodnie z art. 37 ustawy kpa „Stronie służy prawo do wniesienia
ponaglenia, jeżeli:
1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani
w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność);
2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy
(przewlekłość)."
Ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia tj. Samorządowego Kolegium
Odwoławczego
w Łodzi za pośrednictwem Prezydenta Miasta Zgierza. Ponaglenie powinno zawierać
uzasadnienie.
Pouczenie
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego
ogłoszenia.

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.

