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Konstantyn6w Lodzki, dnia 16lipca 2019 r.

OBWIESZCZENIE

Dzialajac na podstawie art. 61 § 4, art. 155 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) oraz art. 73
ust. 1, art. 74 ust. 3 i art. 87 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. 0 udostepnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach
oddzialywania na srodowisko zwana dalej ustawa oos (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.)

Burmistrz Konstantynowa Lodzkiego podaje do publicznej wiadomosci:

1. w dniu 27 czerwca 2019 r. zostal zlozony wniosek przez Panattoni Europe Sp. z 0.0.

o wydanie decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewziecia polegajacego na
budowie zespolu produkcyjno - magazynowo - uslugowego wraz z niezbedna
infrastruktura techniczna oraz zapleczem biurowo - socjalnym na dzialce 0 nr ewid.
233/8, 233/4, 232/1, 231/1, 230/1, 391/3, 289/1, 390/1, 389/1 obreb K-21 Konstantyn6w
Lodzki, powiat pabianicki, wojew6dztwo Iodzkie;

2. Przedmiotowe przedsiewziecie kwalifikuje sie do uzyskania decyzji srodowiskowej, na
podstawie Rozporzadzenia Rady Ministr6w z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewziec mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko (t.j. Dz. U. 2016 poz. 71)
tj.:

• § 3 ust, 1 pkt 52 ppkt b: zabudowa przemyslowa, w tym zabudowa systemami
fotowoltaicznyrni, lub magazynowa, wraz z towarzyszaca jej infrastruktura,
o powierzchni zabudowy nie mniejszej niz 1 ha na obszarach innych niz wymienione w
lit. a - przy czym przez powierzchnie zabudowy rozumie sie powierzchnie terenu zajeta
przez obiekty budowlane oraz pozostala powierzchnie przeznaczona do przeksztalcenia
w wyniku realizacji przedsiewziecia,

• § 3 ust. 1 pkt 56 ppkt b - garaze, parkingi samochodowe lub zespoly parking6w, w tym
na potrzeby planowanych, realizowanych lub zrealizowanych przedsiewziec, 0 kt6rych
mowa w pkt 50, 52-55 i 57, wraz z towarzyszaca im infrastruktura, 0 powierzchni
uzytkowej nie mniejszej niz 0,5 ha na obszarach innych niz wymienione w lit. a - przy
czym przez powierzchnie uzytkowa rozumie sie sume powierzchni zabudowy
i powierzchni zajetej przez pozostale kondygnacje nadziemne i podziemne mierzone po
obrysie zewnetrznym rzutu pionowego obiektu budowlanego,

• § 3 ust, 1 pkt 37 - instalacje do naziemnego magazynowania ropy naftowej, produkt6w
naftowych, substancji lub mieszanin, w rozumieniu przepis6w ustawy z dnia 25 lutego
2011 r. 0 substancjach chemicznych i ich mieszaninach, niebedacych produktami
spozywczymi, gaz6w latwopalnych oraz innych kopalnych surowc6w energetycznych,
inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 22, z wylaczeniem instalacji do magazynowania
paliw wykorzystywanych na potrzeby gospodarstw domowych, zbiornikow na gaz
plynny 0 lacznej pojemnosci nie wiekszej niz 10m3 oraz zbiomik6w na olej 0 lacznej
pojemnosci nie wiekszej niz 3 rrr', a takze niezwiazanych z dystrybucja instalacji do
magazynowania stalych surowc6w energetycznych;

• § 3 ust, 1 pkt 60 - drogi 0 nawierzchni twardej 0 calkowitej dlugosci przedsiewziecia
powyzej I km inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe
w ciagu drogi 0 nawierzchni twardej, z wylaczeniem przebudowy dr6g oraz obiekt6w
mostowych, sluzacych do obslugi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza



obszarami objetymi fonnami ochrony przyrody, 0 kt6rych rnowa w art. 6 ust. 1. pkt 1-5,8
i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie przyrody,

3. organern wydajacym decyzje 0 srodowiskowych uwarunkowaniach jest Bunnistrz
Konstantynowa L6dzkiego;

4. organ prowadzacy postepowanie wystapil 0 wydanie opinii w sprawie obowiazku
przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko do Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Lodzi, Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz do Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Pabianicach;

5. z posiadanej dokumentacji sprawy wynika, ze liczba stron postepowania przekracza 20,
co oznacza, ze rna zastosowanie art. 49 Kodeku postepowania adrninistracyjnego
powolany w art. 74 ust. 3 ustawy oos. W zwiazku z powyzszym strony beda
zawiadamiane 0 decyzjach i innych czynnosciach przez obwieszczenie lub inny
zwyczajowo przyjety w danej rniejscowosci· spos6b publicznego oglaszania.
Obwieszczenia w przedrniotowej sprawie beda . zamieszczane na stronie
bip.konstantynow.pl w zakladce Obwieszczenia na tablicy ogloszen Urzedu Miejskiego
w Konstantynowie L6dzkirn. Zawiadornienie badz doreczenie uwaza sie za dokonane po
uplywie czternastu dni, od dnia publicznego ogloszenia.

Obwieszczenie zostalo opublikowane w dniu ..
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