REZYDENT MIASTA
ZGIERZA

Zgierz, dnia 23.12.2019 r.

OR.6220.12.7.2019.KC
ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 49, 9 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. 2018 r. poz. 2096 ze zm.), w związku z toczącym się postępowaniem
administracyjnym na złożony wniosek z dnia 30.05.2019 r. firmy Gartenland Polska Sp. z o. o.
ul. Okulickiego 31, 91-228 Łódź, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla

przedsięwzięcia

polegającego

na

„Wykonaniu

zespołu

urządzeń

wodnych

umożliwiających pobór wód podziemnych - studni głębinowych nr 2 i 3 w miejscowości
Zgierz, ul. Daleka 1, na terenie działki nr 28/70 obręb Zgierz 134 Aniołów, m. Zgierz,
powiat zgierski, woj. łódzkie", zakwalifikowanego do § 3 ust. 1 pkt 70 rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71), w powiązaniu z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1839) informuję, iż został zgromadzony materiał dowodowy umożliwiający wydanie
decyzji w trybie art. 84 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. 2018 r. poz. 2081 ze zm.).
W związku z powyższym informuję strony przedmiotowego postępowania o możliwości
zapoznania się z aktami spraw, w tym opiniami:
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 04.12.2019 r.
znak WOOŚ.4220.378.2019.MRe.2;
- Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, z dnia 07.08.2019 r.
WA.RZŚ.436.1.1525.2019.ZZ05.MS,
-Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgierzu, w przypadku ww. przedsięwzięcia nie wydaje
opinii,
w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta
Zgierza, PI. Jana Pawła II 16, w pokoju nr 222 w poniedziałki, środy, czwartki w godzinach: 8.0016.00, we wtorki w godzinach 8.00-17.00, w piątki w godzinach 8:00 - 15:00 oraz o możliwości
wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 14
dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego Zawiadomienia.
Kierowane do Prezydenta Miasta Zgierza uwagi i wnioski należy składać w Biurze Obsługi
Klienta Urzędu Miasta Zgierza, PI. Jana Pawła II 16, 95-100 Zgierz.
Wskazuję dzień publicznego ogłoszenia: 23.12.2019r.
Pouczenie
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego
ogłoszenia.
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