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Zgierz, dnia^r?..06.2020 r.

OR.6220.1.2020.KC.4

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), art. 16 ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r.
o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
z 2017 r. poz. 935), w związku z art. 46 pkt 20, art. 68 pkt 7 ustawy z 14 maja 2020 r. o zmianie
niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARSCoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 875),
zawiadamiam strony postępowania, że:
1.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II postanowieniem z dnia 19 marca 2020r.
sygn. Akt II SA/Łd 205/20, odrzucił sprzeciw wniesiony przez Prezydenta Miasta Zgierza pismem
z

dnia

17.02.2020

r.

znak

OR.6220.10.2020

wobec

decyzji

Samorządowego

Kolegium

Odwoławczego w Lodzi znak SKO.4170.1.2020 z dnia 29 stycznia 2020 r. uchylającej zaskarżoną
decyzję Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 12.12.2019 r. 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 nr LII/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).
2.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łodzi ww. decyzją znak SKO.4170.1.2020 z dnia
29.01,2020r., orzekło uchylić ww. zaskarżoną decyzję Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 12.12.2019 r.
znak OR.6220.10.2019 i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji;

3.

W związku z zaistniałą sytuacją, o której w pkt 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;

4.

W związku, ze zgromadzeniem materiału dowodowego umożliwiającego wydanie decyzji ww.
sprawie, informuję o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz
zgłoszonych żądań. Strony postępowania mogą kontaktować się z Wydziałem Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta Zgierza, PI. Jana Pawła II 16,
pokoju nr 222 w poniedziałki, środy, czwartki w godzinach: 8.00-16.00 we wtorki w godzinach 8.0017.00, w piątki w godzinach 8:00-15:00 pod nr telefonu 42 714 31 51 oraz działać zgodnie
z zarządzeniem nr 158/YIII/2020 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 01.06.2020r. w sprawie zmiany
Zarządzenia

nr 143/YIII/2020

Prezydenta

Miasta

Zgierza z dnia

22.05.2020r. w sprawie

wprowadzenia prewencyjnych zasad związanych ze stwierdzonymi przypadkami koronowirusa
COVI-19 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujących w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza,
które
dostępne
są
pod
nw.
adresami
internetowymi:
https://www.prawomieiscowe.pj/UrzadMiastaZgierza/document/629774/Zarz%C4%85dzenie158 VIII 2020

https://www.prawomieiscowe.pl/UrzadMiastaZgierza/document/627818/Zarz%C4%85dzenie143 VIII 2020
W takim przypadku niniejsze obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia,
w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.
Wskazuję dzień publicznego ogłoszenia:

..AL.06.2020 r.

