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Konstantyn6w L6dzki, dn. 22 pazdziemika 2019 r.

OBWIESZCZENIE

Dzialaj'lc na podstawie art. 85 ust. 3 w zwi'lZku z art. 38, w nawi'lZaniu do art. 3 ust. 1
pkt 11 ustawy z dnia 3 paidziemika 2008 r. 0 udostypnianiu infonnacji 0 srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddzialywania na
srodowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. 2081 ze zm.)

Burmistrz Konstantynowa L6dzkiego podaje do publicznej wiadomosci informacj«;

iz, w dniu 22 pazdziemika 2019 r. zostala wydana decyzja z dnia 22 pazdziemika 2019 r.,
znak: IOS.6220.10-15.2019.WK 0 srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiywziycia
polegaj'lcego na budowie zespolu produkcyjno - magazynowo - uslugowego wraz z
niezbydn'l infrastruktur'l techniczn'l 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 obryb K-21
Konstantyn6w L6dzki, powiat pabianicki, wojew6dztwo 16dzkie.

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 opiniy, ze dla
przedmiotowego przedsiywziycia, istnieje koniecznos6 przeprowadzenia oceny oddzialywania
na srodowisko. W zwi'lZku z uzupelnieniem karty infonnacyjnej przedsiywziycia, organ
wyst'lpil 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 wydan'l opiniy z 7 sierpnia 2019 r. (znak:
WOOS.4220.395.2019.JKu).

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Pabianicach pismem z 12 sierpnia 2019
r. (data wplywu: 14.08.2019 r.) (znak: PPIS-Pb-ZNS-470/22/19), wyrazil opiniy, ze dla
przedmiotowego przedsiywziycia proponuje odst'lpi6 od przeprowadzenia oceny
oddzialywania na srodowisko. W zwi'lZku z uzupelnieniem karty infonnacyjnej
przedsiywziycia, organ wyst'lpil ponownie z wnioskiem 0 wydanie opinii. Panstwowy
Powiatowy Inspektor Sanitamy w Pabianicach pismem z 4 wrzesnia 2019 r. (data wplywu:
5.09.2019 r.) (znak: PPIS-Pb-ZNS-470/28/19), podtrzymal opiniy sanitam'l 0 odst'lpieniu od
obowi'lzku przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko z dnia 12.08.2019 r.

Dyrektor Regionalnego Zarz'ldu Gospodarki Wodnej W6d 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 opiniy, w kt6rej nie stwierdzil potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko. W zwi'lzku z uzupelnieniem karty
infonnacyjnej przedsiywziycia, organ wyst'lpil ponownie z wnioskiem 0 wydanie opinii.
Dyrektor Regionalnego Zarz'ldu 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 wydan'l opiniy z 8 sierpnia 2019 r. (data wplywu: 9.08.2019 r.) (znak:
PO.ZZS.5.435.5.303.2019.MK).

Decyzja jest dostypna na stronie bip.konstantynow.pl w nastypuj'lcym miejscu: Urz'ld
Miejski » Kom6rki organizacyjne Urzydu » Referat Inwestycji i Ochrony Srodowiska »
Wydawane decyzje» Decyzje srodowiskowe» Rok 2019» Budowa zespolu produkcyjno
- magazynowo - uslugowego wraz z niezbydn'l infrastruktur'l techniczn'l oraz zapleczem
biurowo - socjalnym na dzialce 0 nr ew.

Szczeg6lowe infonnacje mozna uzyska6 w godzinach pracy Urzydu Miejskiego



w Konstantynowie L6dzkim, pok. 7, I piytro.
Obwieszczenie zostalo opublikowane na stronie bip.konstantynow.pl w zakladce

Obwieszczenia oraz na tablicy ogloszen Urzydu Miejskiego w Konstantynowie L6dzkim,
tablicy ogloszen OSP DClbrowa oraz w spos6b zwyczajowo przyjyty oraz na stronie
podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzydu Miasta Lodzi i Urzydu Miejskiego
w Aleksandrowie L6dzkim.

Informacja 0 przetwarzaniu danych osobowych:

https:/lbip.konstantynow.pl/?bip=l&cid=619&bsc=N

Obwieszczenie zostalo opublikowane w dniu 25 paidziemika 2019 r.

Obwieszczenie zostalo wywieszone w dniu ..

Obwieszczenie zostalo zdjyte w dniu ..

Pieczyc urzydu .

. Z up. BURMISTRZA
Kle~ownik~ratu Inwestycji

lOch ny rodowiska

mgr Elz i~aWlak
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OBWIESZCZENIE

Dzialaj~c na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 paidziemika 2008 r. 0 udostypnianiu
informacji 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 postypowania administracyjnego (1. j. Dz.
U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)

Burmistrz Konstantynowa Lodzkiego zawiadamia

ii:, w dniu 22 pazdziemika 2019 r. zostala wydana decyzja z dnia 22 pazdziemika 2019 r.,
znak: IOS.6220.10-15.2019.WK 0 srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiywziycia
polegaj~cego na budowie zespolu produkcyjno - magazynowo - uslugowego wraz z
niezbydn~ infrastruktur~ techniczn~ oraz zapleczem biurowo - socjalnym na dzialce 0 nr
ewid. 233/8, 233/4, 23211, 23111, 23011, 391/3, 28911, 390/1, 38911 obryb K-21
Konstantyn6w L6dzki, powiat pabianicki, wojew6dztwo 16dzkie.

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 opiniy, i:e dla
przedmiotowego przedsiywziycia, istnieje koniecznosc przeprowadzenia oceny oddzialywania
na srodowisko. W zwi¥ku z uzupelnieniem karty informacyjnej przedsiywziycia, organ
wyst~pil 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 wydan~ opiniy z 7 sierpnia 2019 r. (znak:
WOOS.4220.395.2019.JKu).

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Pabianicach pismem z 12 sierpnia 2019
r. (data wplywu: 14.08.2019 r.) (znak: PPIS-Pb-ZNS-470/22119), wyrazil opiniy, i:e dla
przedmiotowego przedsiywziycia proponuje odst~pic od przeprowadzenia oceny
oddzialywania na srodowisko. W zwi~zku z uzupelnieniem karty informacyjnej
przedsiywziycia, organ wyst~pil ponownie z wnioskiem 0 wydanie opinii. Panstwowy
Powiatowy Inspektor Sanitamy w Pabianicach pismem z 4 wrzesnia 2019 r. (data wplywu:
5.09.2019 r.) (znak: PPIS-Pb-ZNS-470128/19), podtrzymal opiniy sanitam~ 0 odst~pieniu od
obowi~zku przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko z dnia 12.08.2019 r.

Dyrektor Regionalnego Zarz~du Gospodarki Wodnej W6d 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 opiniy, w kt6rej nie stwierdzil potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko. W zwi~zku z uzupelnieniem karty
informacyjnej przedsiywziycia, organ wyst~pil ponownie z wnioskiem 0 wydanie opinii.
Dyrektor Regionalnego Zarz~du 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 wydan~ opiniy z 8 sierpnia 2019 r. (data wplywu: 9.08.2019 r.) (znak:
PO.ZZS.5.435.5.303.2019.MK).

Decyzja jest dostypna na stronie bip.konstantynow.pl w nastypuj~cym miejscu: Urz~d
Miejski » Kom6rki organizacyjne Urzydu » Referat Inwestycji i Ochrony Srodowiska »
Wydawane decyzje» Decyzje srodowiskowe» Rok 2019» Budowa zespolu produkcyjno
- magazynowo - uslugowego wraz z niezbydn~ infrastruktur~ techniczn~ oraz zapleczem
biurowo - socjalnym na dzialce 0 nr ew.



Szczeg6lowe infonnacje mozna uzyskac w godzinach pracy Urzydu Miejskiego
w Konstantynowie L6dzkim, pok. 7, I piytro.

Obwieszczenie zostalo opublikowane na stronie bip.konstantynow.pl w zakladce
Obwieszczenia oraz na tablicy ogloszen Urzydu Miejskiego w Konstantynowie L6dzkim,
tablicy ogloszen OSP D~browa oraz w spos6b zwyczajowo przyjyty oraz na stronie
podmiotowej Biuletynu Infonnacji Publicznej Urzydu Miasta Lodzi i Urzydu Miejskiego
w Aleksandrowie L6dzkim.

Infonnacja 0 przetwarzaniu danych osobowych:

https://bip.konstantynow.pl/?bip=l&cid=619&bsc=N

Obwieszczenie zostalo opublikowane w dniu 25 pazdziemika 2019 r.

Obwieszczenie zostalo wywieszone w dniu .

Obwieszczenie zostalo zdjyte w dniu .

Pieczyc urzydu .

, Z up. BURMISTRZA
K,e~own;k Referatu Inwestyc'l

, OC~rOdowjska ~

mgr Eli~~aWlak




