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Odpowiadając na Pana interpelację z dnia 23.04.2014 r. informuję, iż zgodnie z art, 

17 ust.l ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 

ze zm. ) Prezydent Miasta Zgierza przystąpił w 2013 roku do opracowania Gminnego Programu 

Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Zgierz. Projekt Programu został opracowany i wykonany 

przez firmę wyłonioną zgodnie z procedurą obowiązującą w Urzędzie Miasta Zgierza. 

Niezwłocznie po opracowaniu, dokument został przesłany do Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Łodzi oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi celem 

wydania opinii, co do zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie 

oddziaływania na środowisko. Jednocześnie zapewniono udział społeczeństwa w opracowaniu 

dokumentów zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 

o środowisku, jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm. ) publikując na podmiotowej 

stronie BIP- www.umz.zgierz.pl projekt ww. dokumentu od dnia 10.09.2013 r. Z uwagi na fakt, 

że organy opiniujące Program uznały za zasadne wykonanie Prognozy oddziaływania na środowisko 

mniejszy dokument został opracowany i wykonany przez firmę wyłonioną zgodnie z obowiązującą 

w Urzędzie Miasta Zgierza procedurą. Całość dokumentacji ( program wraz z prognozą ) została 

przesłana do organów opiniujących. Natomiast na podmiotowej stronie BIP- www.umz.zgierz.pl  

od dnia 21.03.2014 r. zamieszczony został projekt całej dokumentacji ( program wraz z prognozą) 

oraz obwieszczenie o możliwości składania uwag i wniosków do dnia 14.04.2014 r. 

W wyniku powyższego obwieszczenia oraz prowadzonego postępowania w wyżej podanym 

terminie wpłynęły uwagi i wnioski, które są aktualnie przedmiotem analizy. 
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Dokumenty są dostępne w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMZ pokój 222 w 

godzinach pracy Urzędu. Natomiast obwieszczenie Prezydenta Miasta Zgierza zgodnie z art. 39 

ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku, jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. 

U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) wraz z tekstem Programu i Prognozy zostało również opublikowane 

na ww. stronie podmiotowej BIP. 

Ponadto od 

- grupy radnych Rady Miasta Zgierza, 

- Komisji Inicjatyw Gospodarczych Rady Miasta Zgierza, 

- grupy mieszańców Zgierza 

wpłynęły wnioski o przeprowadzenie konsultacji społecznych, które zgodnie z zarządzeniem 

Nr 106/VI/2014 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 25.04.2014 r. odbędą się w dniu 15.05.2014 r. 

Ww. wnioski były m.in. powodem wycofania z porządku obrad kwietniowej sesji Rady Miasta 

Zgierza uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Ochrony Środowiska dla Gminy 

Miasto Zgierz na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020 wraz z prognozą oddziaływania 

na środowisko. Jednocześnie aby umożliwić społeczeństwu dalszy udział w postępowaniu, 

na stronie podmiotowej BIP www.umz.zgierz.pl w dniu 28.04.2014 r. zostało zamieszczone kolejne 

obwieszczenie dające możliwość składania uwag i wniosków do dnia 21.05.2014 r. 

Mając na uwadze uzyskane pozytywne opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

w Łodzi oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi do całości dokumentu 

w ww. obwieszczeniu został zamieszczony zapis wynikający z art. 41 ustawy z dnia 3 października 

2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm. ) 

mówiący, że uwagi i wnioski złożone po upływie terminu nie będą rozpatrywane. 

Natomiast data 17.04.2014 r. godz. 8:38 dotyczy kwestii edycyjnych w BIP polegających 

na połączeniu tekstu programu i prognozy w jeden plik , a nie faktycznej pierwotnej publikacji 

dokumentów. 
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