
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH 
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

Lp. KARTA INFORMACYJNA
1 Numer wpisu w spisie 

kart
A/157

2 Rodzaj dokumentu Wniosek o  wydanie decyzji
3 Temat dokumentu
4 Nazwa dokumentu Wniosek o  wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
5 Zakres przedmiotowy 

wniosku w sprawie 
wydania

Art. 21 ust. 1 i 2 pkt. 9 ustawy z dnia 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. 2013 r., poz. 
1235  ze  zm.) dot.  wydania  decyzji  o  środowiskowych 
uwarunkowaniach  zgody  na  realizację  przedsięwzięcia 
mogącego  potencjalnie  oddziaływać  na  środowisko 
polegającego  budowie  budynków  produkcyjno-budowie  budynków  produkcyjno-
magazynowych  do  przewijania  i  magazynowania  przędzy,magazynowych  do  przewijania  i  magazynowania  przędzy,   
budowie  budynku  socjalno-biurowego,  budowie  budynkubudowie  budynku  socjalno-biurowego,  budowie  budynku   
łącznika  pomiędzy  projektowanymi  budynkami  ałącznika  pomiędzy  projektowanymi  budynkami  a   
istniejącym  budynkiem  farbiarni  oraz  budowistniejącym  budynkiem  farbiarni  oraz  budowieie parkingu parkingu   
wraz z przebudową istniejącej infrastruktury technicznejwraz z przebudową istniejącej infrastruktury technicznej..

6 Obszar, którego 
dokument dotyczy, 
zgodnie z podziałem 
administracyjnym kraju

Zgierz, ul.  Barwnikow ul.  Barwnikowaa 1 15 działki  o  nr  342/8,  5  działki  o  nr  342/8,  3383/3,  363,83/3,  363,   

364/1 obręb 121.364/1 obręb 121.

7 Znak sprawy OR:6220.3.1/16
8 Dokument wytworzył Inspektor Kinga Cylke
9 Data dokumentu Dnia 17 lutego 2016 r.
10 Dokument zatwierdził

11 Data zatwierdzenia 
dokumentu

Dnia 17 lutego 2016 r.

12 Miejsce przechowywania 
(nazwa instytucji, nazwa 
komórki organizacyjnej, numer 
pokoju, numer telefonu 
kontaktowego)

Wydział  Ochrony  Środowiska,  Rolnictwa  i  Gospodarki 

Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta Zgierza,  PL. Jana 

Pawła II 16, w pokoju nr 222 w godzinach 8.00-16.00
13 Adres elektroniczny 

zawierający odnośnik do 
do dokumentu

www.umz.zgierz.pl

14 Czy dokument jest 
ostateczny (tak/nie)

Nie

15 Numery kart innych 
dokumentów w sprawie

Brak

16 Data zamieszczenia w 
wykazie danych o 
dokumencie

Dnia 17 lutego 2016 r.

17 Zastrzeżenia dotyczące 
nieudostępniania 
informacji

18 uwagi Brak




