Nasz znak: ZEOŚ.6220.1.7.2021.AKo.21

Data: 07 września 2022 r.

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 9, 49, 77 oraz art. 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 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. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.)
zwaną dalej ustawą ooś, wobec wniosku spółki Elektrociepłownia Zduńska Wola Sp. z o.o., 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”,:
• Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi postanowieniem znak WOOŚ.4221.7.2022.ASo.4
z dnia 09 czerwca 2022 r. uzgodnił realizację przedsięwzięcia i określił warunki i wymagania realizacji
ww. przedsięwzięcia.
• Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zduńskiej Woli pismem znak PSSE.NSZNS.460.3.2022.JOK
z dnia 16 czerwca 2022 r. zaopiniował pozytywnie warunki realizacji ww. przedsięwzięcia.
• Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu postanowieniem znak
PO.RZŚ.4360.3.2022.BJ z dnia 15 czerwca 2022 r. uzgodnił realizację przedsięwzięcia i określił warunki
i wymagania realizacji ww. przedsięwzięcia.
• Marszałek Województwa Łódzkiego pismem znak ŚRIII.7220.4.2022.PG z dnia 20 czerwca 2022 r. wyraził
opinię, że przedłożony raport o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko wraz z jego
uzupełnieniem uniemożliwia na obecnym etapie uznania spełnienia wymogów najlepszych dostępnych
technik przy analizie kryteriów określonych w art. 62 ust. 1 oraz art. 66 ustawy ooś w toku oceny
oddziaływania na środowisko w ramach wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
• Pismem znak ZEOŚ.6220.1.7.2021.AKo.15 z dnia 23 czerwca 2022 r. tutejszy organ na podstawie
art. 50 § 1 Kpa wezwał Inwestora do złożenia uzupełnienia/wyjaśnień zgodnie z zagadnieniami
wymienionymi w ww. piśmie Marszałka Województwa Łódzkiego.
• Dnia 12 lipca 2022 r. wpłynęła do Prezydenta Miasta m.in. od stron postępowania petycja
m.in. o zorganizowanie ogólnodostępnego spotkania informacyjnego dla mieszkańców w temacie
ww. przedsięwzięcia.
• Dnia 27 lipca 2022 r. wpłynęło od Inwestora tj. spółki Elektrociepłownia Zduńska Wola Sp. z o.o.,
uzupełnienie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (aneks nr 2).
• Pismem znak ZEOŚ.6220.1.7.2021.AKo.18 z dnia 04 sierpnia 2022 r. tutejszy organ wystąpił do organów
współdziałających o ponowne uzgodnienie/opinię w oparciu o art. 77 ustawy ooś.
• Pismem znak WOOŚ.4221.7.2022.ASo.5 z dnia 18 sierpnia 2022 r. Regionalny Dyrektor Ochrony
Środowiska w Łodzi wezwał do przedłożenia uzupełnienia ww. wystąpienia oraz przesłanie uzupełnienia
raportu.
• Pismem znak ZEOŚ.6220.1.7.2021.AKo.20 z dnia 22 sierpnia 2022 r. tutejszy organ na podstawie
art. 50 § 1 Kpa wezwał Inwestora do złożenia uzupełnienia/wyjaśnień zgodnie z zagadnieniami
wymienionymi w ww. piśmie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi.
• Pismem znak ZEOŚ.6220.1.7.2021.AKo.19 z dnia 22 sierpnia 2022 r. tutejszy organ na podstawie
art. 50 § 1 Kpa wezwał Inwestora do ustosunkowania się do zagadnień i uwag złożonych przez strony
postępowania jak również społeczeństwo.

• Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zduńskiej Woli pismem znak PSSE.NSZNS.460.3.2022.JOK
z dnia 22 sierpnia 2022 r. zaopiniował pozytywnie warunki realizacji ww. przedsięwzięcia opisanego
w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i uzupełnieniami do raportu – aneks nr 1
i aneks nr 2.
• Dnia 29 sierpnia 2022 r. Inwestor przedłożył wyjaśnienia zgodnie z wezwaniem Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Łodzi znak WOOŚ.4221.7.2022.ASo.5 z dnia 18 sierpnia 2022 r.
• Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu pismem z dnia
02 września 2022 r. podtrzymał swoje stanowisko przedstawione w wydanym postanowieniu znak
PO.RZŚ.4360.3.2022.BJ z dnia 15 czerwca 2022 r.
• Marszałek Województwa Łódzkiego postanowieniem znak ŚRIII.7220.48.2022.KN z dnia
05 września 2022 r. poinformował o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy z uwagi na
konieczność szczegółowej analizy przedłożonych dokumentów. Nowy termin wyznaczono do dnia
30 października 2022 r.
• Dotrzymanie terminu ustawowego na wydanie przez Prezydenta Miasta Zduńska Wola decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie jest możliwe z uwagi na
skomplikowany charakter sprawy administracyjnej oraz z uwagi na wydłużające się terminy
uzgodnień/opinii od organów współdziałających. Przewidywany termin wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia w ramach
prowadzonej
sprawy
administracyjnej nastąpi do 31 grudnia 2022 r.

Wskazuję dzień publicznego ogłoszenia: 12 września 2022 r.
Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa, strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać
wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i uwagi 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 65 od
poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30, po wcześniejszym ustaleniu terminu (drogą telefoniczną,
elektroniczną lub korespondencją tradycyjną) na dokonanie powyższych czynności.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 37 § 1 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).
§ 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.
POUCZENIE
Zgodnie z art. 49 § 1 Kpa obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym
nastąpiło publiczne obwieszczenie.
Z up. PREZYDENTA MIASTA
Paweł Sternik
Zastępca Dyrektora Biura
Zarządzania Energią i Ochrony Środowiska
Sprawę prowadzi: Agata Kowalska, tel. 43–825-02-65
e-mail: a.kowalska@zdunskawola.pl

