Pabianice, dnia 4 października 2019r.

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE
Działając zgodnie z art. 49 w związku z art. 36 § 1 oraz art. 9 i 10 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.)
w związku z art. 74 ust. 3 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.) w związku
z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: budowa zespołu hal produkcyjnomagazynowo-usługowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zapleczem biurowosocjalnym 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
zawiadamiam, że
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi pismem z dnia 26.09.2019r. znak:
WOOŚ.4221.105.2019.KDz zawiadomił, że:
- dotrzymanie terminu ustawowego wydania orzeczenia kończącego postępowanie uzgadniające
warunki realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia nie jest możliwe z uwagi na skomplikowanie
danej sprawy administracyjnej,
- wydanie orzeczenia kończącego postępowanie uzgadniające warunki realizacji przedmiotowego
przedsięwzięcia nastąpi nie później niż do 11 grudnia 2019r.
Mając na uwadze powyższe informuje, że:
- przewidywany termin wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w
przedsięwzięcia to 31 grudnia 2019r.
Wskazuje dzień publicznego ogłoszenia: 10.10.2019r.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) stronom tego
postępowania przysługuje prawo do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Z aktami sprawy można się zapoznać w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego
w Pabianicach ul. św. Jana 4, II piętro, pokój 22, w godzinach jego urzędowania.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 37 § 1 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).
§ 2. Ponaglenie zawiera uzasadnienie.
§ 3. Ponaglenie wnosi się:
1) do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie;
2) do organu prowadzącego postępowanie – jeżeli nie ma organu wyższego stopnia.”
Zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
PREZYDENT MIASTA PABIANIC
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