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OR.6220.3.2020.KS.6

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 36, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256 ze zm) zwanej dalej ustawą k.p.a., wobec
postępowania administracyjnego prowadzonego na wniosek firmy PGE Energia Ciepła S.A.
ul. Złota 59 00-120 Warszawa, reprezentowanej przez Pana Piotra Dziubałtowskiego PGE Energia
Ciepła S.A. ul. Ciepłownicza 1 31-587 Kraków, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Program inwestycyjny dla
Elektrociepłowni w Zgierzu - budowa nowych jednostek wytwórczych", planowanego do realizacji
na działkach o nr ewid. 271/1, 271/2 i 274/2 obręb 121 w Zgierzu oraz uzupełnienia wniosku
złożonego w dniu 23.03.2020r.,
zawiadamiam strony postępowania, że:
1) pismem znak:OR.6220.3.2020.KS.4 z dnia 08.05.2020r., wobec wezwania Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi znak: W00ś.4220.250.2020.MGr z dnia 21.04.2020r.
oraz pisma Starosty Zgierskiego znak:OS.620.3.2020.MA/2 z dnia 23.04.2020r., wezwano
Wnioskodawcę reprezentowanego przez Pełnomocnika do złożenia wyjaśnień dotyczących
wniosku oraz załączonej do niego karty informacyjnej przedsięwzięcia;
2) w dniu 26.05.2020r. do tut. Urzędu wpłynęło stosowne wyjaśnienie od Wnioskodawcy,
w zakresie wskazanym w pismach RDOŚ w Łodzi i Starosty Zgierskiego;
3) pismem znak:OR.6220.3.2020.KS.5 z dnia 08.06.2020r. Prezydent Miasta Zgierza przekazał
przedłożone przez Wnioskodawcę uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia do
organów opiniujących w zakresie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko;
4) 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 uzyskania opinii
właściwych organów, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko, a w przypadku jej stwierdzenia co do zakresu raportu o oddziaływaniu ww.
przedsięwzięcia na środowisko;
5) wyznaczono nowy termin załatwienia sprawy do dnia 07.08.2020r., który determinowany jest
wymogiem należytego i wyczerpującego rozpoznania sprawy oraz uzyskania opinii właściwych
organów co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego
przedsięwzięcia na środowisko.
Wskazuję dzień publicznego ogłoszenia: 10.06.2020r.
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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 w Wydziale Ochrony
Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta Zgierza, PI. Jana
Pawła II 16, w pokoju nr 222 w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek, środa, czwartek 8.0016.00, wtorek: 8.00-17.00, piątek: 8.00-15.00, po uprzednim umówieniu terminu wizyty telefonicznie pod numerem telefonu: 42 714 31 51 lub pocztą e-mail pod adresem:
kskrupska@umz.zgierz.pl.
Strony winny zapoznać się i działać zgodnie z zarządzeniem Nr 143/YIII/2020 Prezydenta
Miasta Zgierza z dnia 22 maja 2020r. w sprawie wprowadzenia prewencyjnych zasad związanych ze
stwierdzonymi przypadkami COVID - 19 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujących
w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza oraz zarządzeniem Nr 158/VIII/2020 Prezydenta Miasta Zgierza
z dnia 1 czerwca 2020r. w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 143/VIII/2020 Prezydenta Miasta
Zgierza z dnia 22.05.2020r.
Treść zarządzeń dostępna jest pod adresem:
https://www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiastaZgierza/tabBrowser/mainPage
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.

Wywieszono dnia:
Zdjęto dnia:
Pieczęć urzędu:

Otrzymują:
Strony postępowania - powiadomienie zgodnie z art. 49 k.p.a.:
- tablica ogłoszeń Prezydenta Miasta Zgierza
- strona internetowa BIP Urzędu Miasta Zgierza
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