Pabianice, dnia 27 sierpnia 2019r.

OBWIESZCZENIE
OS.6220.3.2019
Działając zgodnie z art. 21 ust.2 pkt 16, art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ustawy z dnia
3 października 2008 r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 2081z późn.zm.) zawiadamiam, iż w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu
Miejskiego w Pabianicach w związku ze złożonym w dniu 04.02.2019r. wnioskiem przez
pełnomocników: Pana Pawła Krukowskiego i Panią Martę Stańczak działających w imieniu
inwestora Commercial Point Sp. z o. o. toczy się postępowanie administracyjne w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: budowa zespołu hal
produkcyjno-magazynowo-usługowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zapleczem
biurowo-socjalnym na działkach o nr ewidencyjnych 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 30,
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27/4, 27/5 obręb P-3 Pabianice.
W związku z wydanym w dniu 22.072019r. znak: OS.6220.3.2019 postanowieniem
Prezydenta Miasta Pabianic, nakładającym obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko dla planowanego przedsięwzięcia w dniu 05.08.2019r. pełnomocnik inwestora - Pani
Marta Stańczak przedłożyła w Urzędzie Miejskim w Pabianicach, sporządzony raport
o oddziaływaniu na środowisko w/w przedsięwzięcia.
Organem właściwym do wydania decyzji w przedmiotowej sprawie jest Prezydent Miasta Pabianic,
zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania
opinii i dokonania uzgodnień są Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pabianicach oraz
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi.
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z w/w
raportem jak i z całą dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej,
elektronicznej i ustnej w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Pabianicach,
ul. św. Jana 4, II piętro, w godzinach jego urzędowania, w terminie od dnia 30.08.2019r. do dnia
30.09.2019r..
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Pabianic.
Uwagi i wnioski złożone po upływie w/w terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.
Wskazuje dzień publicznego ogłoszenia: 30.08.2019r.
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