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Zgierz, dnia
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OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 9, 10 § 1, art. 49 oraz art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) i art. 16 ustawy
z dnia 7 kwietnia 2017r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 935), w związku z prawomocnym wyrokiem
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi - Wydział II z dnia 11 lipca 2019 r. sygn.
Akt II SA/Łd 362/10, doręczonym przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łodzi
pismem z dnia 09.10.2018 r. znak: SK0.4200.245.2019,
zawiadamiani strony postępowania, iż:
1. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II uchylił zaskarżoną decyzję
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi z dnia 7 marca 2019 r. nr
SKO.4170.22.2109 oraz poprzedzającą ją decyzję Prezydenta Miasta Zgierza z dnia
4 stycznia 2019 r. znak OR.6220.18.36.2017 o odmowie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na
eksploatacji złoża kruszywa naturalnego /piasku/ „Proboszczewice" w Zgierzu na działkach
0 nr ewid. 1, 2, 62 obręb 138;
2. Prezydent Miasta Zgierza ponownie prowadzi postępowanie z wniosku „ALWIKOR"
Spółka z o. o., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na
realizację przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża kruszywa naturalnego
/piasku/ Proboszczewice w Zgierzu, planowanego do realizacji w Zgierzu przy
ul. Witosa, na działkach o nr ewid. 1, 2, 62 obręb 138;
3. W związku z powyższym, strony mają prawo do czynnego udziału, w każdym stadium
postępowania administracyjnego, a przed wydaniem decyzji, do wypowiedzenia się co do
zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie 7 dni od daty
publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, w Wydziale Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta Zgierza, PI. Jana Pawła II
16, w pokoju nr 222, w poniedziałki, środy, czwartki w godzinach: 8.00-16.00, we wtorki
w godzinach 8.00-17.00, w piątki w godzinach 8:00-15:00;
4. W
związku
z
koniecznością
należytego
zebrania
materiału
dowodowego
1 przeprowadzenia prawem wymaganych procedur, przedmiotowe postępowanie
administracyjne nie może być załatwione w terminie przewidzianym w art. 35 ww. ustawy.

W związku z powyższym wyznaczam nowy termin załatwienia sprawy do M.12.2019 r.,
który determinowany jest wymogiem należytego i wyczerpującego rozpoznania sprawy
w podejmowaniu decyzji.
5. Liczba stron przedmiotowego postępowania przekracza 20, wobec czego, zgodnie z art. 74
ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, stosuje
się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, tj. zawiadamianie stron
o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej następuję przez
publiczne obwieszczenie. W takim przypadku niniejsze obwieszczenie uważa się za
dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.
Wskazuję dzień publicznego ogłoszenia:
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