Zgierz, dnia /L/12.2019 r.
OR.6220.10.2019
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.),
zawiadamiam strony postępowania, że
wobec wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi - Wydział II z dnia 11 lipca
2019 r. sygn. Akt II SA/Łd 362/19, który 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 odmawiającą wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
planowanego przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża kruszywa naturalnego
/piasku/ „Proboszczewice" w Zgierzu na działkach o nr ewid. 1, 2, 62 obręb 138 ze względu na
naruszenie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla
terenu zwartych obszarów rolnych, położonych w rejonie ulicy Grotnickiej,
po ponownym rozpatrzeniu sprawy Prezydent Miasta Zgierza dnia 12.12.2019 r. wydal
decyzję znak OR.6220.10.2019, odmawiającą wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża
kruszywa naturalnego /piasku/ „Proboszczewice" w Zgierzu na działkach o nr ewid. 1, 2,
62 obręb 138, ze względu na naruszenie zamierzoną działalnością przeznaczenia ww.
nieruchomości określonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
przyjętego uchwałą nrLII/674/18 Rady Miasta Zgierza z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla zwartych
obszarów rolnych, położonych w rejonie ulicy Grotnickiej (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2018 r.
poz. 4153).
Jednocześnie zawiadamiam strony postępowania o możliwości zapoznania się z treścią
decyzji oraz dokumentacją sprawy w siedzibie 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;

Informuję, że od przedmiotowej decyzji stronom postępowania przysługuje prawo
wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za
pośrednictwem Prezydenta Miasta Zgierza w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do
wniesienia odwołania wobec Prezydenta Miasta Zgierza. Z dniem doręczenia Prezydentowi
Miasta Zgierza oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze
stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Wskazuję dzień publicznego ogłoszenia: 13.12.2019 r.
Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego
ogłoszenia.

