Zgierz, dnia 12.12.2019r.
OR.6220.77.41.2016

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 29, art. 33 ust. 1, art. 34, art. 35 oraz 79 ust. 1 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 ustawą ooś, Prezydent Miasta Zgierza
podaje do publicznej wiadomości
informację o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu
instalacji do odzysku i przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne z tworzyw sztucznych
oraz punktu zbierania odpadów innych niż niebezpieczne, planowanego do realizacji w Zgierzu,
na działkach o nr ewid. 374/4, 374/5, 374/6 obręb 121, położonych przy ul. Boruty 21.
Postępowanie w niniejszej sprawie zostało wszczęte na wniosek z dnia 28.11.2016r.
uzupełniony w dniu 06.12.2016r., złożony przez firmę DETRAX Sp. o. o. ul. Boruty 21 95-100
Zgierz, reprezentowaną przez Pana Adama Jeża.
Postanowieniem znak: OR.6220.77.3.2016 z dnia 27.02.2017r. Prezydent Miasta Zgierza
nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na
środowisko oraz określił zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest
Prezydent Miasta Zgierza, zaś organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień
w przedmiotowej sprawie są Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi oraz
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgierzu.
Zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy ooś organ właściwy do wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zapewnia możliwość udziału społeczeństwa
w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza się ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko. Udział ten, zgodnie z art. 29 ustawy ooś przysługuje każdemu.
Zawiadamia się wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z niezbędną
dokumentacją sprawy, która jest wyłożona do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza,
PI. Jana Pawła II 16, w pokoju nr 222 w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek, środa, czwartek
8.00-16.00, wtorek: 8.00-17.00, piątek: 8.00-15.00. Jednocześnie informuję o możliwości
składania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie, w ramach udziału społeczeństwa
w prowadzonym postępowaniu, w terminie 30 dni tj. od dnia 13.12.2019r. do dnia 11.01.2020r.
Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą
środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem
elektronicznym na adres e-urzad@umz.zgierz.pl
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Zgierz.
Zgodnie z art. 35 ustawy ooś, uwagi i wnioski złożone po upływie ww. terminu
pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.

