
j.rmistrZ Miasta BrzezflY 

ul. Sienkiewicza 16 
95-060 BrzezinY Brzeziny, dnia 06.05.20 19 r. 

RI.6220.6.23 .2015.20 16 

OBWIESZCZENIE 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze 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 (Dz. U. 

2018 r. poz. 2081), Burmistrz Miasta Brzeziny 

zawiadamia 

strony postępowania, że w dniu 30.04.2019 r. wydał  decyzję  znak: RI.6220.6.22.2015".2016, w 

której orzekł  o umorzeniu postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa obwodnicy 

Brzezin w ciągu drogi krajowej nr 72". 

Decyzja o umorzeniu postępowania stanowi załącznik do niniejszego Obwieszczenia. 

Burmistrz Miasta Brzeziny 

B U RMIIITORZ 

Pouczenie I/ona Skijr 

Zawiadomienie uważa się  za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez umieszczenie 
- na stronie internetowej: www.bip.brzeziny.pl, 
- na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń  Urzędu Miasta Brzeziny, 
- na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń  Urzędu Gminy Nowosolna, 
- na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń  Urzędu Gminy Brzeziny, 
- na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń  Urzędu Gminy Rogów, 
- na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń  Urzędu Miasta Łodzi. 

Proszę  o powiadomienie mieszkańców sołectw. 



Burmistrz Miasta Brzeziny 
ul. Sienkiewicza 16 
95-060 Brzeziny Brzeziny, dnia 30.04.2019 r. 

RI.6220.6.22.20 15.2016 

Decyzja 

Na podstawie art. 105 § 1, w związku z art. 98 * 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm) Burmistrz' Miasta 
Brzeziny 

orzeka 

o umorzeniu" postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa obwodnicy 
Brzezin w ciągu drogi krajowej nr 72". 

Uzasadnienie 

W dniu 29.11.2011 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział  w Łodzi 
złożyła do Wójta Gminy Brzeziny wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa obwodnicy Brzezin w ciągu 
drogi krajowej nr 72". Niniejsze przedsięwzięcie zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 60 rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć  mogących znacząco 
oddziaływać  na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71), zakwalifikowane zostało do 
przedsięwzięć  mogących potencjalnie znacząco oddziaływać  na środowisko, dla którego 
przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być  konieczne. W związku z 
powyższym Wójt Gminy Brzeziny w dniu 25.01.2015 r wystąpił  do Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Łodzi, do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi 
i w Brzezinach o opinię  co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia 
na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby- co do zakresu przedmiotowego 
raportu. W dniu 06.02.20 12 r. RDOŚ  w Łodzi wydał  Obwieszczenie w sprawie konieczności 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia 
wraz z Postanowieniem ustalającym zakres raportu. W dniu 08.02.2012 r. wpłynęła opinia 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzezinach, w której stwierdzono 
obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, natomiast w dniu 13.02.2012 
r. wpłynęła opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi, w której 
również  stwierdzono potrzebę  przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Wobec 
powyższego w dniu 09.03.20 12 r. Wójt Gminy Brzeziny wydał  Postanowienie, w którym 
nałożył  obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego 
przedsięwzięcia oraz określił  pełen zakres raportu. W konsekwencji w dniu 27.06.20 12 r. Wójt 
Gminy Brzeziny wydał  postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania o wydanie decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę  raportu o 
oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. W dniu 26.03.20 15 r. przedstawiciel GDDKiA 
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w Łodzi złożył  do organu raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla 
przedsięwzięcia polegającego na „Budowie obwodnicy w ciągu drogi krajowej nr 72" wraz z 
wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. 
Wobec powyższego w dniu 15.04.2015 r. Wójt Gminy Brzeziny wydał  postanowienie w 
sprawie podjęcia postępowania administracyjnego. W dniu 16.04.20 15 r. Wójt Gminy Brzeziny 
złożył  wniosek do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi o wyznaczenie innego 
organu do załatwienia sprawy w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łodzi w dniu 19.08.2015 r. 
Postanowieniem S.K.O. 4100.119.2015 wskazało Burmistrza Miasta Brzeziny jako organ 
administracyjny właściwy do załatwienia sprawy. 

Wobec powyższego Burmistrz Miasta Brzeziny po przekazaniu akt sprawy podjął  
postępowanie. Wystąpił  do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi i w 
Brzezinach oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi o uzgodnienie 
warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia, załączając raport. 

Dnia 18.12.2015 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzezinach wyraził  
pozytywną  opinię  w zakresie wymagań  sanitarno-higienicznych i zdrowotnych. Dnia 
19.01.2016r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi również  wyraził  pozytywną  
opinię  w zakresie wymagań  higienicznych i zdrowotnych. Zarówno Inspektorat w Brzezinach 
jak i w Łodzi nie widzi przeciwwskazań  do realizacji przedsięwzięcia, gdyż  istnieje możliwość  
na etapie eksploatacji ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko i zdrowie ludzi. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi pismem WOOŚ-
I.4242.272.2015.MP z dnia 16 grudnia 2015 r. zwrócił  się  do Inwestora o „uzupełnienie 
przedłożonego raportu o oddziaływaniu na środowisko w zakresie gospodarki wodno-
ściekowej, gospodarki odpadami, oddziaływania na" powietrze atmosferyczne, w zakresie 
emisji hałasu oraz w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego. Ponieważ  do dnia 21 marca 
2016 r. Inwestor nie uzupełnił  raportu o informacje konieczne do wydania przez RDOŚ  
postanowienia uzgadniającego, w dniu tym RDOŚ  w Łodzi ponownie wezwał  Inwestora do 
uzupełnienia braków. 

Wnioskiem z dnia 8 kwietnia 2016 r. Inwestor przedsięwzięcia GDDKiA Oddział  w 
Łodzi zwrócił  się  do Burmistrza Miasta Brzeziny o zawieszenie postępowania 
administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 
realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa obwodnicy Brzezin w ciągu drogi krajowej nr 72". 
W związku z powyższym Burmistrz Miasta Brzeziny w dniu 19.04.2016 r. wydał  
Postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa obwodnicy Brzezin w ciągu 
drogi krajowej nr 72", do czasu uzupełnienia przez wnioskodawcę  raportu o oddziaływaniu 
przedsięwzięcia na środowisko. 
Postanowienie wstrzymało bieg terminów przewidzianych w kodeksie postępowania 

administracyjnego przez okres 3 lat, który upłynął  z dniem 18.04.2019 r. 
W dniu 29 marca 2019 r. Burmistrz Miasta Brzeziny wystąpił  do Inwestora z pismem 

przypominającym, że w dniu 18 kwietnia 2019 r. upływa termin uzupełnienia przez Inwestora-
GDDKiA Oddział  w Łodzi raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla 
przedsięwzięcia pn. „Budowa obwodnicy Brzezin w ciągu drogi krajowej nr 72". W dniu 



16.04.2019 r. do Urzędu Miasta Brzeziny wpłynęło pismo, w którym Inwestor poinformował, 
że na chwilę  obecną  nie podejmuje zawieszonego postepowania, z uwagi na brak inwestycji w 
Planie Budowy dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą  do 2025 r.), ze względu na 
ustalony limit finansowy oraz priorytety w zakresie rozwoju sieci dróg ekspresowych i 
autostrad. 

Ze względu na fakt, iż  do dnia 18.04.2019 r. strona nie zwróciła się  do tut. Organu 
o podjęcie postępowania, żądanie wszczęcia postępowania uważa się  za wycofane, zgodnie z 
dyspozycją  art. 98 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm). 

Zgodnie z art. 105 § 1 k.p.a., gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się  
bezprzedmiotowe, organ administracji publicznej wydaje decyzję  o umorzeniu postępowania. 

Z uwagi na fakt, iż  w przedmiotowej sprawie strona nie jest zainteresowana 
czynnikiem merytorycznym, zaistniały okoliczności kwalifikujące się  do zastosowania 
art. 105 § 1 k.p.a., a zatem orzeczono jak w sentencji decyzji. 

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do 
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, za pośrednictwem Burmistrza Miasta 
Brzeziny, w terminie 14 dni od dnia doręczenia. 
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się  prawa do wniesienia 
odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał  decyzję. Z dniem 
doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się  prawa do 
wniesienia odwołania przez ostatnią  ze ro.ostępowania, decyzja staje się  ostateczna i 
prawomocna.  

/ C 

BU RMITRZ 

Otrzymują: 

Ilona Sk(x5r 

L Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział  w Łodzi, ul. Irysowa 2, 91-857 Łódź  
Wójt Gminy w Nowosolna, ul. Rynek 1, 92-702 Łódź  
Wójt Gminy Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16A,95-060 Brzeziny 
Wójt Gminy Rogów, ul. Żeromskiego 23, 95063 Rogów 
Prezydent Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, 90-026 Łódź  
Burmistrz Miasta Brzeziny, ul. Sienkiewicza 17 
Strony Postepowania zgodnie z art. 49 k.p.a. przez Obwieszczenie 
a/a 

Do wiadomości: 
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Łodzi ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź  
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi, ul. Przybyszewskiego 10, 93-189 Łódź  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzezinach, ul. Reformacka 3, 95-060 Brzeziny 
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