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1.
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3.
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Numer karty/rok
Rodzaj dokumentu
Temat dokumentu
Nazwa dokumentu

5.

Karta informacyjna
A/173/2017
wniosek
ochrona powierzchni ziemi
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie
zespołu budynków centrum handlowo – usługowego z częścią
gastronomiczną, biurową i rozrywkową wraz z infrastrukturą
techniczną,
techniczną, planowanego do realizacji w Zgierzu, na działkach o nr
ew. 214/1, 214/2, 215/1, 215/2, 296, 297/5, 297/13, 297/7, 297/10,
297/9, 297/8, 297/12, 297/11, 298/9, 298/10, 298/11, 298/12, 298/13,
298/14, 298/15, 298/16, 298/17, 298/18 obręb 122, nr ew. 20/1, 30/3,
31, 30/4 obręb 128, fragmencie działek o nr ew. 20/8, 20/7, 22 obręb
128, działkach drogowych o nr ew. 1/2 obręb 129, nr ew. 203/22,
203/23, 203/10, 203/2, 203/9 obręb 122, przy ul. Armii Krajowej.

Zakres przedmiotowy
dokumentu-opis
dokumentu
6.
Obszar, którego
dokument dotyczy,
zgodnie z podziałem
administracyjnym kraju
7.
Znak sprawy
8.
Dokument wytworzył
9.
Data dokumentu
10.
Dokument zatwierdził
11.
Data zatwierdzenia
dokumentu
12. Miejsce przechowywania
dokumentu

j.w.

13.

-

14.
15.
16.
17.

18.

Adres elektroniczny
zawierający odnośnik do
dokumentu
Czy dokument jest
ostateczny tak/nie
Numer kart innych
dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia
w wykazie danych
o dokumencie
Zastrzeżenia dotyczące
nieudostępniania
informacji

Uwagi

Województwo Łódzkie,
Powiat Zgierski,
Gmina Miasto Zgierz
OR:6220.6.2017
Kinga Cylke
17.02.2017 r.
Anna Sobierajska
17.02.2017 r.
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki
Odpadami
Komunalnymi
Urzędu
Miasta
Zgierza,
PL. Jana Pawła II 16, w pokoju nr 222 w godzinach 8.0016.00, tel. 42-714-31-51

nie
brak
17.02.2017 r.
Rozwiązania koncepcyjne i techniczne zawarte w karcie informacyjnej
przedsięwzięcia chronione są prawem autorskim (powielanie i zmiana
całości lub fragmentów opracowania, a także wykorzystywanie w innym
celu niż jego realizacja bez pisemnej zgody autora i właściciela jest
naruszeniem tych praw) dotyczy art. 16 ust. 1 pkt 3 ww. 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. 2016 r. poz. 353 ze zm.).

Nie dotyczy

