Pabianice, dnia 28 listopada 2019
OBWIESZCZENIE
OS.6220.6.2019
Działając zgodnie z art. 3 ust.1 pkt 11, art. 21 ust. 2 pkt 9 i art. 85 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. 2081 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu
w publicznie dostępnym wykazie (znajdującym się w Wydziale Ochrony Środowiska) danych o:
- wydanej opinii sanitarnej w dniu 29.07.2019r. znak: PPIS-Pb-ZNS-470/20/19 przez Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pabianicach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie
kompleksu magazynowego wraz z częścią laboratoryjną na terenie firmy Aflofarm Farmacja Polska
Sp. z o. o. w Pabianicach przy ul. Partyzanckiej 133/135 na dz. nr ewid. 396/3, 396/4, 397, 398
obręb P-11, w której to wrażono opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko oraz piśmie z dnia 02.09.2019r. znak: PPIS-Pb-ZNS-470/27/19
podtrzymującym stanowisko wyrażone w piśmie z dnia 29.07.2019r.,
- wydanej w dniu 03.09.2019r. znak: WOOŚ.4220.365.2019.JKu.4 przez Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Łodzi opinii dla planowanego w/w przedsięwzięcia, w której to
stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego
w/w przedsięwzięcia,
- wydanej w dniu 06.09.2019r. znak: PO.ZZŚ.5.435.281.2019.AC przez Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu opinii, w której nie stwierdzono potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia oraz piśmie
z dnia 17.10.2019 znak: PO.ZZŚ.5.435.281-1.2019.AC podtrzymującym stanowisko wyrażone
w piśmie z dnia 06.09.2019r.
Po otrzymaniu w/w opinii Prezydent Miasta Pabianic w dniu 28.11.2019r. znak:
OS.6220.6.2019 wydał decyzję środowiskową dla przedsięwzięcia polegającego na budowie
kompleksu magazynowego wraz z częścią laboratoryjną na terenie firmy Aflofarm Farmacja Polska
Sp. z o. o. w Pabianicach przy ul. Partyzanckiej 133/135 na dz. nr ewid. 396/3, 396/4, 397, 398
obręb P-11.
Z treścią w/w decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Ochrony
Środowiska Urzędu Miejskiego w Pabianicach ul. św. Jana 4, II piętro, pokój 22 (w godz. 8 00 –
1600 w poniedziałki, środy i czwartki, w godz. 800 – 1700 we wtorki, w godz. 800 – 1500 w piątki).
Decyzja umieszczona została w publicznie dostępnym wykazie w Wydziale Ochrony Środowiska
Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. św. Jana 4, II piętro pokój 22.
Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Łodzi za pośrednictwem Prezydenta Miasta Pabianic w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Wskazuję dzień publicznego ogłoszenia: 29.11.2019
Prezydent Miasta Pabianic
Grzegorz Mackiewicz

