Pabianice, dnia 8 stycznia 2021r.

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
OS.6220.7.2020
Działając zgodnie z:
– art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 21 ust 2 pkt 9, art. 85 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 środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283
z późn. zm.), podaje się do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu
w publicznie dostępnym wykazie (znajdującym się w Wydziale Ochrony Środowiska)
danych,
– art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.
U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), w zawiązku 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 środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r.
poz. 283 z późn. zm.), zawiadamia strony postępowania
o wydanej przez Prezydenta Miasta Pabianic w dniu 08.01.2021r. znak: OS.6220.7.2020 na wniosek
Przedsiębiorstwa Projektowo Marketingowego VEGA Dudziński Jacek reprezentowanego przez
pełnomocnika Panią Annę Synczewicz-Natkaniec reprezentującą firmę EKO-KOMPLEKS
J. Fidrysiak, J. Budzińska S. J., decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację
przedsięwzięcia polegającego na dostosowaniu istniejącego obiektu przy ul. Partyzanckiej 161 do
prowadzenia procesu produkcji wyrobów papierowych i papieropodobnych metodą „czerpania
papieru” na działkach o nr ewid. 27/2, 27/3, 28/2, 28/3, 29/2, 29/3, obręb P-11 w Pabianicach.
Z treścią 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. 800 –
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
(art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.).
Wskazuję dzień publicznego ogłoszenia: 13.01.2021
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