Pabianice, dnia 9 września 2022r.

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE
OS.6220.5.2022
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 2021 r. poz. 735 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 2022 r.
poz. 1029 z późn. zm.) w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu

budynków wielorodzinnych, budynków usługowych, wbudowanego garażu nadziemnego
i podziemnego oraz układu komunikacji wewnętrznej w Pabianicach, ul. Szpitalna, dz. nr ewid.
510/1, fragment 510/3 obręb P-15.
zawiadamiam, że
–
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pabianicach pismem z dnia 03.08.2022r.
znak: PPIS.ZNS.90281.35.2022 postanowił odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania
na środowisko dla w/w przedsięwzięcia, podtrzymując tym samym stanowisko z dnia 30.03.2022r., znak:
PPIS.ZNS.90281.9.2022,
–
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi postanowieniem z dnia 28.08.2022r.
znak: WOOŚ.4220.228.2022.PMa.3 wraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia nie istnieje
konieczność przeprowadzenia oceny odddziaływania na środowisko.
Ponadto zawiadamiam, że wydanie decyzji dla wnioskowanego przedsięwzięcia nastąpi po uzyskaniu opinii
Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu oraz wypełnieniu obowiązku wynikającego
z art. 10 k.p.a. nie później niż do dnia 12.10.2022r.
Wskazuje dzień publicznego ogłoszenia: 12.09.2022r.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 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.
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