ZEOŚ.6220.1.7.2021.AKo.6

Zduńska Wola, dnia 11.02.2022 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 9 i 49 ustawy z dnia z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) dalej Kpa w związku z art. 74 ust. 3 ustawy 3 października 2008 r.
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. 2373 ze zm.), zawiadamiam strony
postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na „Budowie Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Zduńskiej
Woli na działkach o nr ewid. gruntu: 32/4, 98/1, 98/4, 98/6, 160/11, 160/12, 160/9, 160/5, 160/6 oraz
160/7 w miejscowości Zduńska Wola obręb 0010”, że:

1. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu zawiadomieniem z dnia
08.02.2022 r. znak PO.RZŚ.4360.3.2022 zawiadomił, że dotrzymanie terminu ustawowego wydania
uzgodnienia warunków realizacji ww. przedsięwzięcia nie jest możliwe z uwagi na znaczny stopień
skomplikowania sprawy. Wydanie ww. uzgodnienia nastąpi nie później niż do dnia 15 marca 2022 r.
2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi zawiadomieniem z dnia 10.02.2022 r. znak
WOOŚ.4221.7.2022.ASo zawiadomił, że dotrzymanie terminu ustawowego wydania uzgodnienia
warunków realizacji ww. przedsięwzięcia nie jest możliwe z uwagi na znaczny stopień skomplikowania
sprawy oraz konieczność dokładnego przeanalizowania raportu o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na
środowisko. Przewidywany termin wydania orzeczenia kończącego postępowanie uzgadniające warunki
realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia to 11 kwietnia 2022 r.

Jednocześnie informuję, że z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta
Zduńska Wola, Biuro Zarządzania Energią i Ochrony Środowiska, pokój nr 501, ul. Stefana Złotnickiego 3
(budynek nr 5), tel. 43 825 02 37 od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30.

Wskazuje dzień publicznego ogłoszenia: 14.02.2022 r.

Zgodnie z art. 49 § 1 Kpa obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym
nastąpiło publiczne obwieszczenie.

POUCZENIE
Art. 37 Kpa
§ 1. 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).
§ 2. Ponaglenie zawiera uzasadnienie.
§ 3. Ponaglenie wnosi się:
1) do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie;
2) do organu prowadzącego postępowanie - jeżeli nie ma organu wyższego stopnia.

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Alina Kubiak
DYREKTOR BIURA
Zarządzania Energią i Ochrony Środowiska

Sprawę prowadzi: Agata Kowalska, tel. 43–825-02-65
e-mail: a.kowalska@zdunskawola.pl

