PREZYDENT MIASTA
ZGIERZA
Zgierz, dnia 12.07.2018r.

OR.6220.6.2018.KS

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1257 ze zm.), zwanej dalej w skrócie k.p.a.,
w związku z art. 74 ust. 3 pkt. 1 oraz art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1405 ze
zm.), zwanej dalej w skrócie ustawą ooś, a także § 3 ust. 1 pkt 49 rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać
na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71), w związku z toczącym się postępowaniem
prowadzonym na wniosek z dnia 28.02.2018r. Pana Pawła Kowalskiego reprezentowanego
przez Pana Krzysztofa Kuncewicz - Jurek, na podstawie pełnomocnictwa z dnia 16.02.2018r.,
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego
przedsięwzięcia polegającego na rozstawieniu wyciągu służącego do uprawiania
narciarstwa wodnego oraz wakeboardu na akwenie wodnym MOSiR „Malinka"
w Zgierzu, planowanego do realizacji na działce 3/13 obręb 124 w Zgierzu, uzupełnionego
wniosku złożonego w dniu 19.03.2018r.
zawiadamiam, że:
1) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgierzu wydał opinię z 10.04.2018r. znak:
PPIS-Zg-ZNS-440/12/99/2018 o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania
ww. przedsięwzięcia na środowisko;
2) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi wyraził opinię w piśmie
znak: WOOŚ.4220.251.2018.PTa z dnia 11.04.2018r., że dla ww. inwestycji nie istnieje
konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;
3) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu
wydał opinię znak: WA.ZZO.5.435.2410.2018.KP z dnia 28.06.2018 r. o braku potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko, wskazując na
konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymienionych
w ww. opinii warunków i wymagań;
4) Prezydent Miasta Zgierza wydał postanowienie znak: OR.6220.6.2018.KS z dnia
12.07.2018r. nie stwierdzające potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko dla ww. przedsięwzięcia;
5) Dysponując zebranym materiałem dowodowym, z chwilą doręczenia postanowienia,
o którym mowa w pkt. 4 zostanie zebrany kompletny materiał dowodowy, umożliwiający
wydanie edycji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia;
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6) Wyznacza się stronom postępowania siedmiodniowy termin od daty doręczenia
niniejszego obwieszczenia, na zapoznanie się z aktami sprawy, w tym wymienionymi
w pkt 1-4 w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza Pl. Jana Pawła II 16, w pokoju nr 222
w godzinach 8.00-16.00 oraz we wtorek w godzinach 8.00-18.00 oraz wypowiedzenie się
co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań;
Jednocześnie zawiadamiam o możliwości zapoznania się z treścią postanowienia, o którym
mowa w pkt 4 w siedzibie Gminy Zgierz, ul. Łęczycka 4 w Zgierzu.
Wskazuję dzień publicznego ogłoszenia: 13 lipca 2018 r.
Pouczenie
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego
ogłoszenia.
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Zawiadomienie poprzez publiczne obwieszczenie przez:
1.

Urząd Gminy Zgierz, ul. Łęczycka 4,95-100 Zgierz

2.

Urząd Miasta Zgierza, pl. Jana Pawła II 16, 95-100 Zgierz, tablica ogłoszeń Urzędu Miasta Zgierza i BIP
Urzędu Miasta Zgierza
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