'YDENT MIASTA
ZGIERZA

Zgierz, dnia

06. 2018 r.

OR.6220.18.23.2017

OBWIESZCZENIE
W związku z art. 1 pkt 2 ustawy o zmianie ustawy -Prawo wodne (Dz. U. 2018 r. poz. 710),
na podstawie z art. 29, art. 33 ust. 1 pkt 1-8, art. 34, 35, art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października
2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017 r. poz. 1405 ze zm.)
z a w i a d a m i a m i podaję d o publicznej wiadomości, iż:
1.

W związku z prowadzonym przez Prezydent Miasta Zgierza postępowaniem, wszczętym na
wniosek złożony przez p. Grażynę Porwańską - Atmo Projekt pełnomocnika Inwestora ALWIKOR Sp. z o. o., 00-019 Warszawa, ul. Złota 7 lok. 18 dotyczący wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża
kruszywa naturalnego /piasku/ „Proboszczewice" w Zgierzu na działkach o nr ewid. 1, 2, 62
obręb 138, zakwalifikowanego do § 3 ust. 1 pkt 40 lit. a tiret 5 rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71), po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Łodzi Prezydent Miasta Zgierza wydał postanowienie z dnia 17.08.2017 r. znak
OR.6220.18.6.2017

nakładające obowiązek

środowisko dla ww. przedsięwzięcia
przedsięwzięcia na środowisko.
2.

i

przeprowadzenia
określił

zakres

oceny
raportu

oddziaływania
o

na

oddziaływaniu

Pełnomocnik Inwestora w okresie od 31.08.2017 r. do 30.05.2018 r. przedłożył Raport
0 oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko z pięcioma aneksami. Na podstawie zebranego
materiału dowodowego Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi wydał postanowienie z
dnia 14.05.2018 r. znak WOOŚ.4221.20.2018.MRe.4 uzgadniające realizację ww. przedsięwzięcia
1 określił warunki tej realizacji.

3.

Mając na uwadze charakter przedmiotowego przedsięwzięcia mimo delegacji ustawowej pismem
z dnia 29.05.2018 r. znak

OR.6220.18.19.2017 Prezydent Miasta Zgierza wystąpił do

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Łowiczu organu
właściwego w sprawach ocen wodno prawnych o uzgodnienie warunków realizacji ww.
przedsięwzięcia, przekładając Raport o oddziaływaniu na środowisko i wymagane prawem
dokumenty.
4.

W wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi i do Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Łowiczu Prezydent Miasta Zgierza
wskazał, iż zgodnie z uchwałą Nr XXXI/385/17 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 lutego 2017 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr LII/468/10 Rady Miasta Zgierza z dnia 26 sierpnia 2010 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Zgierza dla terenów zwartych obszarów rolnych, położonych w rejonie ulicy Grotnickiej,
części działek o nr ewid. 1, 2, 62 obręb 138 leżą w granicach obszaru objętego planem, do
sporządzenia, którego przystąpiono. W projekcie planu zagospodarowania przyjęto, iż są to tereny
rolnicze.

5.

Prezydent Miasta Zgierza przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
ww. przedsięwzięcia w prowadzonym postępowaniu w ramach, którego przeprowadza się
ocenę oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko zapewnia możliwość
udziału społeczeństwa w postępowaniu.
5.1 Zatem informuję o możliwość zapoznania się z dokumentacją sprawy w Wydziale
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta
Zgierza, PI. Jana Pawła II 16, w pokoju nr 222 w godzinach 8.00-16.00, wtorek w godzinach

8.00-18.00.
5.2 Uwagi i wnioski do niniejszego postępowania mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie
do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
5.3 Kierowane do Prezydenta Miasta Zgierza uwagi i wnioski należy składać w terminie 30 dni
tj.: od dnia 27.06.2018 r. do dnia 26.07.2018 r., kierując na adres Urząd Miasta Zgierza, PI.
Jana

Pawła

II

16,

95-100

Zgierz,

poprzez

Elektroniczną

skrzynkę

podawczą:

e-urzad@umz.zgierz.pl lub epuap.gov.pl skrytka e-puap: /4ebn4d0m4f/skrytka albo osobiście
w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II 16, 95-100 Zgierz.
5.4 Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Zgierza.
5.5 Uwagi i wnioski złożone po upływie terminu wskazanego w pkt. 5.3 pozostawia się bez
rozpatrzenia.

Niniejsze Obwieszczenie zamieszczono na:
- stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Zgierza- http://www.umz.zgierz.pl,
- tablicy ogłoszeń Prezydenta Miasta Zgierza w siedzibie Urzędu,
- tablicy ogłoszeń Rady Osiedla Proboszczewice-Lućmierz.

