PREZYDENT MIASTA
ZGIERZA
Zgierz, dnia

*CT .02.2019r.

OR.6220.22.2018.KS

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 49 w związku z art. 36 oraz art. 9 i 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.), zwanej dalej
w skrócie k.p.a., w związku z art. 74 ust. 3 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 (Dz. U. z 2018r. poz. 2081
ze zm.), zwanej dalej w skrócie ustawą ooś, w nawiązaniu do wniosku z dnia 26.10.2018r. firmy
VARITEX Sp. z o. o. Spółka Komandytowa 90-550 Łódź, ul. Żeromskiego 96, reprezentowanej
przez Pana Henryka Gosa, na podstawie pełnomocnictwa z dnia 24.04.2018r., w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia
polegającego na „budowie Centrum, produkcyjno - logistyczno - magazynowo - biurowego
wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w Zgierzu, przy ul. Łukasińskiego na dz. o nr
ewid. 192/3,253/2,224/2,225,226,227,251,252,254", obręb 119 w Zgierzu oraz uzupełnienia
wniosku złożonego w dniu 19.12.2018r.
zawiadamiam strony postępowania, że:
1) pismem znak:OR.6220.22.2018.KS z dnia 22.01.2019r., wobec wezwania Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi znak: W00ś.4220.12.2019.PJe z dnia
14.01.2019r., wezwano Wnioskodawcę reprezentowanego przez Pełnomocnika do
uzupełnienia i wyjaśnienia zagadnień znajdujących się w karcie informacyjnej
przedsięwzięcia, m. in. zagadnień dotyczących hałasu;
2) zgodnie z art. 35 i 36 k.p.a. przedmiotowe postępowanie nie może być zakończone
w terminie przewidzianym w art. 35 ustawy k.p.a. z uwagi na konieczność zebrania materiału
dowodowego niezbędnego do dokładnego wyjaśnienia sprawy i dokonania wszechstronnej
analizy złożonej dokumentacji,
3) wyznaczono nowy termin załatwienia sprawy do dnia 15.04.2019r., który determinowany
jest wymogiem należytego i wyczerpującego rozpoznania sprawy oraz uzyskaniem opinii od
właściwych organów.
Wskazuję dzień publicznego ogłoszenia: 28.02.2019r.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. strony postępowania mogą
zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i uwagi
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w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu
Miasta Zgierza, PI. Jana Pawła II 16, w pokoju nr 222 w godzinach 8.00-16.00 oraz
we wtorek w godzinach 8.00-18.00.
Informuję także, że zgodnie z art. 37 ustawy k.p.a. „Stronie służy prawo do wniesienia
ponaglenia, jeżeli:
1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani
w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność);
2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy
(przewlekłość)."
Ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia tj. Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Łodzi za pośrednictwem Prezydenta Miasta Zgierza. Ponaglenie powinno zawierać
uzasadnienie.
Pouczenie
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
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