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OBWIESZCZENIE

Dzialajac na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. 0 udostepnianiu
infonnacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz
ocenach oddzialywania na srodowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) oraz art. 10 §
1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t. j. Dz.
U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)

Burmistrz Konstantynowa Lodzkiego podaje do publicznej wiadomosci informacje

iz, w dniu 18 wrzesnia 2019 r. zostalo wydane postanowienie znak: IOS.6220.10
11.2019.WK w sprawie odstapienia od obowiazku przeprowadzenia oceny oddzialywania na
srodowisko dla 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 Konstantynow Lodzki, powiat pabianicki, wojew6dztwo lodzkie.

Postanowienie zostalo wydane po zasiegnieciu opinii Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Lodzi, Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Pabianicach oraz do Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Lodzi pismem z dnia 7 sierpnia 2019 r.
(data wplywu: 7.08.2019 r.) (znak: WOOS.4220.395.2019.JKu) wyrazil opinie, ze dla
przedmiotowego przedsiewziecia, istnieje koniecznosc przeprowadzenia oceny oddzialywania
na srodowisko. W zwiazku z uzupelnieniem karty infonnacyjnej przedsiewziecia, organ
wystapil ponownie z wnioskiem 0 wydanie opinii. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska
w Lodzi pismem z dnia 6 wrzesnia 2019 r. (data wplywu: 6.08.2019 r.) (znak:
WOOS.4220.395.2019.JKu.2) podtrzymal wydana opinie z 7 sierpnia 2019 r. (znak:
WOOS.4220.395.2019.JKu).

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pabianicach pismem z 12 sierpnia 2019
r. (data wplywu: 14.08.2019 r.) (znak: PPIS-Pb-ZNS-470/22/19), wyrazil opinie, ze dla
przedmiotowego przedsiewziecia proponuje odstapic od przeprowadzenia oceny
oddzialywania na srodowisko. W zwiazku z uzupelnieniem karty infonnacyjnej
przedsiewziecia, organ wystapil ponownie z wnioskiem 0 wydanie opinii. Panstwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pabianicach pismem z 4 wrzesnia 2019 r. (data wplywu:
5.09.2019 r.) (znak: PPIS-Pb-ZNS-470/28/19), podtrzymal opinie sanitarna 0 odstapieniu od
obowiazku przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko z dnia 12.08.2019 r.

Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej Wod Polskich w Poznaniu
pismem z 8 sierpnia 2019 r. (data wplywu: 9.08.2019 r.) (znak:
PO.ZZS.5.435.5.303.2019.MK) wyrazil opinie, w kt6rej nie stwierdzil potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko, W zwiazku z uzupelnieniem karty
infonnacyjnej przedsiewziecia, organ wystapil ponownie z wnioskiem 0 wydanie opinii.
Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej W6d Polskich w Poznaniu pismem z 12
wrzesnia 2019 r. (data wplywu: 12.09.2019 r.) (znak: PO.ZZS.5.435.5.303-1.2019.MK)
podtrzymal wydana opinie z 8 sierpnia 2019 r. (data wplywu: 9.08.2019 r.) (znak:
PO.ZZS.5.435.5.303.2019.MK).



Postanowienie jest dostepne do pobrania na stronie bip.konstantynow.pl. w
nastepujacym miejscu: / Urzad Miejski / Kom6rki organizacyjne Urzedu / Referat
Inwestycji i Ochrony Srodowiska / Wydawane decyzje / Decyzje srodowiskowe /
Rok 2019.

Informujemy, ze zostaly zebrane wystarczajace dowody i materialy do wydania
decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsiewziecia,

W przedmiotowej sprawie strony moga wypowiedziec sie, co do zebranych dowod6w
i materialow oraz zgloszonych zadan w terminie 7 dni od daty uznania niniejszego
zawiadomienia za doreczone tj. do dnia 14 pazdziernika 2019 r. wlacznie.

Akta sprawy sa dostepne w siedzibie tutejszego organu, przy ul. Zgierskiej
2 w Konstantynowie L6dzkim pokoj nr 7:

• poniedzialek, sroda, czwartek w godz. 8.00 - 16.00;
• wtorek w godz. 9.00 - 17.00;
• piatek w godz. 7.00 - 15.00.
Obwieszczenia w przedmiotowej sprawie beda zamieszczane na stronie

bip.konstantynow.pl w zakladce Obwieszczenia oraz na tablicy ogloszen Urzedu Miejskiego
w Konstantynowie L6dzkim. Zawiadomienie badz doreczenie uwaza sie za dokonane po
uplywie czternastu dni, od dnia publicznego ogloszenia.

Obwieszczenie zostalo opublikowane w dniu 23 wrzesnia 2019 r.

Obwieszczenie zostalo wywieszone w dniu ..

Obwieszczenie zostalo zdjete w dniu ..

Pieczec urzedu .
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