
 Formularz B – karta informacyjna dla postanowień odnośnie konieczności sporządzenia 
raportu o oddziaływaniu na środowisko wraz z określeniem jego ewentualnego zakresu oraz 

dla decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko

Lp. POSTANOWIENIA I DECYZJE
1. Numer wpisu w spisie 

kart
B/214

2. Zakres przedmiotowy 
decyzji 

Postanowienie  Prezydenta  Miasta  Zgierza  o  braku 
konieczności  przeprowadzenia  oceny  oddziaływania  na 
środowisko  dla  przedsięwzięcia  polegającego  polegającego  nana  
przetwarzaniu  zmieszanych  odpadów  z  betonu,  gruzuprzetwarzaniu  zmieszanych  odpadów  z  betonu,  gruzu  
ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i innychceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i innych  
elementów wyposażenia (kod 17 01 07) oraz magnetycznychelementów wyposażenia (kod 17 01 07) oraz magnetycznych  
i optycznych nośników informacji (kod 16 08 01) w procesiei optycznych nośników informacji (kod 16 08 01) w procesie  
odzysku R12 i R13, odzysku R12 i R13, planowanego do realizacji  w  Zgierzu, naplanowanego do realizacji  w  Zgierzu, na  
działkach o nr ew.: 306 położonej przy ul. A. Struga 43; 321/20działkach o nr ew.: 306 położonej przy ul. A. Struga 43; 321/20  
położonej  przy  ul.  A.  Struga  41;  321/30  położonej  przypołożonej  przy  ul.  A.  Struga  41;  321/30  położonej  przy  
ul.ul.  Boruty 3, obręb 121.Boruty 3, obręb 121.

3. Znak sprawy OR.6220.2.7/16         
4. Data wydania  28.04.2016 r.
5. Nazwa organu, który 

wydał postanowienie
Prezydent Miasta Zgierza

6. Nazwa podmiotu, którego 
postanowienie dotyczy

„Sawo Recykling” Sp. J. 
z siedzibą w Zgierzu, przy ul. A. Struga 4,

7. Numer wpisu wniosku, 
którego postanowienie 
dotyczy

A/156

8. Miejsce przechowywania
(nazwa instytucji, nazwa 
komórki organizacyjnej, numer 
pokoju, numer telefonu 
kontaktowego

Urząd  Miasta  Zgierza  Wydział  Ochrony  Środowiska, 

Rolnictwa  i  Gospodarki  Odpadami  Komunalnymi  Urzędu 

Miasta Zgierza,  PL. Jana Pawła II 16, w pokoju nr 222, tel. 42 

714-31-51
9. Informacja czy 

postanowienie jest 
ostateczne oraz adnotacje 
o ewentualnym 
wstrzymaniu wykonania 
postanowienia lub 
o dokonanych zmianach

-

10. Zastrzeżenia dotyczące 
udostępniania informacji

-

11. Numery innych wpisów 
w wykazie, dotyczących 
wnioskodawcy

-

12. Uwagi -


