ZEOŚ.6220.1.1.2022.AKo.10

Data: 23 maja 2022 r.

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) zwanej 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 2022 r. poz. 1029 ze zm.), zwanej dalej ustawą ooś,
zawiadamiam strony postępowania prowadzonego na wniosek spółki RSIG Sp. z o.o. – OSIEDLE ŻEROMSKIEGO
Sp. k., ul. Traugutta 25 lok 1514, 90-113 Łódź w imieniu której działa pełnomocnik, że w dniu 23 maja 2022 r.
zostało wydane postanowienie znak ZEOŚ.6220.1.1.2022.AKo.9 o zawieszeniu postępowania w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:
„Budowa zespołu wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej z usługami i garażami wraz
z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędnymi urządzeniami budowlanymi ul. Żeromskiego 15-17,
dz. nr ewid. 107/7, 98-220 Zduńska Wola” obręb 0007 Zduńska Wola,
Na przedmiotowe postanowienie nie przysługuje zażalenie.
Dnia 18 maja 2022 r. do Prezydenta Miasta Zduńska Wola wpłynął wniosek pełnomocnika spółki
z dnia 16 maja 2022 r. wyrażający prośbę o zawieszenie postępowania.
Na podstawie art. 86d ustawy ooś organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach na wniosek podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia zawiesza
postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli nie zagraża to
interesowi społecznemu.
Tutejszy organ rozważył, czy istnieje zagrożenie dla interesu społecznego i stwierdził, że nie znane mu
są przesłanki, które wskazywałyby na aktualne i rzeczywiste zagrożenia interesu społecznego w przypadku
zawieszenia postępowania.
Jeżeli w okresie trzech lat od daty zawieszenia postępowania podmiot planujący podjęcie realizacji
przedsięwzięcia nie zwróci się o podjęcie postępowania, żądanie wszczęcia postępowania uważa się za
wycofane.
Wskazuje dzień publicznego ogłoszenia: 25 maja 2022 r.
Pouczenie
Zgodnie z art. 49 § 1 kpa obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło
publiczne obwieszczenie.
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