Nasz znak: ZEOŚ.6220.1.2.2022.AKo.8

Data: 23 sierpnia 2022 r.
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 9, art. 49, art. 36 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. 2021 r. poz. 735 ze zm.) zwanej dalej w skrócie Kpa oraz na podstawie art. 74 ust. 3
z dnia 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. 2022 r. poz. 1029 ze zm.)
w nawiązaniu do wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
pod nazwą: „Punkt Skupu Złomu, Metali Kolorowych i Zbierania Surowców Wtórnych, na dz. nr ewid. 79/3, 79/4
obręb 0005, ul. Szadkowska 78B, 78C, 98-220 Zduńska Wola”
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zawiadamiam strony postępowania,
Dnia 01 sierpnia 2022 r. wpłynęło postanowienie znak WOOŚ.4220.573.2022.IBa od Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi w którym organ wyraża opinię, że dla ww. przedsięwzięcia nie
istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko wskazując jednocześnie na
konieczność określenie w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań.
Dnia 02 sierpnia 2022 r. wpłynęła opinia znak PSSE.NSZNS.90281.7.2022.JOK od Państwowego Inspektora
Sanitarnego w Zduńskiej Woli, w której organ wyraża opinię, że dla ww. przedsięwzięcia nie istnieje
konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Dnia 05 sierpnia 2022 r. wpłynęło pismo znak PO.ZZŚ.5.435.348.2022.AC.1 od Dyrektora Zarządu Zlewni
Wód Polskich w Sieradzu w którym to organ wzywa do przedłożenia dodatkowych wyjaśnień do informacji
zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia.
Tutejszy organ dnia 16 sierpnia 2022 r. skierował do Inwestora wezwanie do uzupełnienia treści karty
informacyjnej przedsięwzięcia zgodnie z zagadnieniami zawartymi w ww. piśmie od Dyrektora Zarządu
Zlewni Wód Polskich w Sieradzu.
Tutejszy organ informuje, że dotrzymanie terminu ustawowego na wydanie przez Prezydenta Miasta
Zduńska Wola decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie jest
możliwe z uwagi na oczekiwanie na złożenie wyjaśnień przez Inwestora oraz konieczność ponownej
analizy przedłożonych dokumentów jak również konieczność uzyskania opinii od Dyrektora Zarządu
Zlewni Wód Polskich w Sieradzu.
Przewidywany termin wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia
w ramach ww. sprawy administracyjnej wskazuję do dnia 31 października 2022 r.

W związku z powyższym informuję, zgodnie z art. 10 § 1 i 73 § 1 Kpa, o możliwości zapoznania się z aktami
sprawy oraz o możliwości wypowiadania się w przedmiotowej sprawie osobiście lub na piśmie w siedzibie Urzędu
Miasta Zduńska Wola, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę
podawczą organu.

Z aktami sprawy można zapoznać się w pokoju nr 501 w Biurze Zarządzania Energią i Ochrony Środowiska,
budynek nr 5, ul. Stefana Złotnickiego 3, 98-220 Zduńska Wola w godzinach pracy urzędu po uprzednim
umówieniu się z pracownikiem Urzędu, tel. 43 825 02 65.
Wskazuję dzień publicznego ogłoszenia: 25 sierpnia 2022 r.
Pouczenie
1. Zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
2. Zgodnie z 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.
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