PREZYDENT MIASTA
Zgierz, dnia 30.06.2020r.
OR.6220.14.2020.KS.5

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256 ze zm) zwanej dalej ustawą kpa, w związku z art. 74
ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środoM>isko (Dz. U.
z 2020r. poz. 283 ze zm.) zwanej dalej w skrócie ustawą „ooś", wobec postępowania
administracyjnego prowadzonego na wniosek firmy ZYGA GROUP S.C. Magdalena Smiechowicz,
Piotr Smiechowicz ul. Jasne Błonia 32 91-162 Łódź, reprezentowanej przez Pana Zygmunta
Smiechowicza, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego
przedsięwzięcia polegającego na „Zwiększeniu zdolności produkcyjnej hurtowni mięsa i wędlin
zakładu ZYGA GROUP S.C.", planowanego do realizacji na działkach o nr ewid. 859, 860/7 obręb
140 przy ul. Podgórnej 2A w Zgierzu oraz uzupełnienia wniosku złożonego w dniu 23.03.2020r.,
zawiadamiam strony postępowania, że:
1) Na podstawie art. 64 ust. 1 i 2 ustawy „ooś", pismem z dnia 31.03.2020r. znak sprawy:
OR.6220.14.2020.KS.2 wniosek wraz z załącznikami został przesłany do Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki
Wodnej w Warszawie oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zgierzu,
celem zaopiniowania pod względem konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na
środowisko.
2) W dniu 16.04.2020r. do tut. Urzędu wpłynęła opinia sanitarna znak:PPIS-Zg-ZNS440/9/79/2020 z dnia 15.04.2020r., w której Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Zgierzu stwierdził potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww.
przedsięwzięcia oraz ustalił zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko.
3) W dniu 22.05.2020r. do tut. urzędu wpłynęło pismo znak:WA.ZZŚ.5.435.1.315.2020.MS
z dnia 07.05.2020r., w którym Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu wyraził opinię, że nie
istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla niniejszego
przedsięwzięcia i wskazał na konieczność określenia, w decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach warunków i wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy
„ooś" oraz nałożenie obowiązku działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy
„ooś".
4) W dniu 09.06.2020r. do tut. Urzędu wpłynęło pismo znak:WOOŚ.4220.238.2020.IBa z dnia
05.06.2020r., w którym Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi wyraził opinię, że
nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
5) Prezydent Miasta Zgierza, biorąc pod uwagę otrzymane opinie RDOŚ w Łodzi, PPIS
w Zgierzu, Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu oraz po przeprowadzeniu własnej uwzględniającej uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy „ooś" - analizy
dostarczonych wraz z wnioskiem materiałów, postanowieniem znak:OR.6220.14.2020.KS.3
z dnia 30.06.2020r. nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
planowanego przedsięwzięcia oraz określił zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na
środowisko.
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6) Postanowieniem znak:C)R.6220.14.2020.KS.4 z dnia 30.06.2020r. Prezydent Miasta Zgierza
zawiesił niniejsze postępowanie do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę raportu
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
7) Zgodnie z art. 35 i 36 ustawy kpa przedmiotowe postępowanie nie może być zakończone
w terminie przewidzianym w art. 35 ustawy kpa z uwagi na konieczność przeprowadzenia
oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia.
8) Wyznaczono nowy termin załatwienia sprawy, w terminie dwóch miesięcy od dnia
przedłożenia w tut. Urzędzie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Wskazuję dzień publicznego ogłoszenia: 03.07.2020r.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 ustawy kpa 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
8.00-16.00, 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/YI11/2020 Prezydenta
Miasta Zgierza z dnia 22 maja 2020r. w sprawie wprowadzenia prewencyjnych zasad związanych ze
stwierdzonymi przypadkami COVlD - 19 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujących
14' siedzibie Urzędu Miasta Zgierza oraz zarządzeniem Nr 158/YIII/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.prawomieiscowe.pl/UrzadMiastaZgierza/tabBrowser/mainPage
Informuję także, że zgodnie z art. 37 ustawy kpa „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.
Należy mieć na uwadze, iż w okresie od 31 marca 2020r. do 23 maja 2020r. obowiązywały
przepisy ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COYID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji byzysowych oraz niektórych innych ustaM> (Dz. U. z 2020r. poz. 586),
które stanowiły, że w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego
z powodu COVID bieg terminów wynikających z prawa administracyjnego nie rozpoczął się,
a rozpoczęty ulegał zawieszeniu na ten okres.
Pouczenie
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Otrzymują:
Strony postępowania - powiadomienie zgodnie z art. 49 kpa:
- tablica ogłoszeń Prezydenta Miasta Zgierza
- strona internetowa BIP Urzędu Miasta Zgierza
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