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OBWIESZCZENIE

Zgodniezart.30,art.33 ust. l, art.34,art.35 art.79 ust. l i art.74 ust.3 w związku zart.3 ust. l
pkt' 11 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaĘwania na środowisko (Dz. IJ. z2020 r,
poz.283 ze zm.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.
z 2020 r. poz. 256 ze zm.), art.4 ust. l-3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 t. o zmianie ustawy o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiskaoraz o ocenach

oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz.

U. z 2019 r. poz. l7l2), $

4

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia l0 września2019 r. w sprawie przedsięwzięó mogących znacząco
oddziaływać, na środowisko (Dz. zŻ019 poz. 1839) Burmistrz Strykowa
podaje do publicznej wiadomości,

1.

Informację o przystąpieniu do przeprowadzenia ponownej procedury oceny oddziaĘwania na
środowisko dla przedsięwzięcia pn. ,,Zespół hal magazynowo-produkcyjno_usługowych z zapleczem
socjalno-biurowym i niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowościZelgoszcz, gmina Stryków'',
realizowanego na terenie działęko nr ewid. 70,7l,72'73,74,75/l,7512,76,77,7813,79,87,82,83,
85, 86, 87 w obrębie 0033 Ze|goszcz, gmina Stryków'', w ramach postępowania o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach; po przedłożeniu w dniu 10.06.2020 r. raportu o oddziaĘwaniu
na środowisko ww. przedsięwzięcia orazw dniu 15.07.2020 r. i 15.10.2020 r. aneksów do ww. raportu.
Ż. Postępowanie administracyjne o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ilw
przedsięwzięcia zostało wszczęte z wniosku pełnomocnika Tacakiewicz sp. z o.o. Ferma Kresek sp'k.
z/swPoznaniu, ul. Jeleniogórska l88, ńożonego w dniu Ż3.04.2019 r.
3. Przedmiotowe przedsięwzięcie wymienione jest w $ 3 ust.l pkt 37, pkt'52lit. b' pkt 56 lit. b oraz pkt. 60
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada Ż0l0 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016, poz. 71). W ramach rea|izacji przedmiotowego
przedsięwzięcia planowanajest realizacja3 hal zprzeznaczeniem na ma3azyn wysokiego składowania
pod wynajem powierzchni dla prowadzenia działalnościzwiązanej m.in' z produkcją lekką (montażem),
hurtową sprzedaĄartykułów przemysłowych i spożywczych, kompletacją, przeładunkiem orazspedycją
idystrybucjątowarów ołącznej powierzchni zabudowy ok. ok. l2,0hazczęściami biurowo-socjalnymi,
drogami' dokami, chodnikami i parkingami dla samochodów osobowych i cięzarowych _ sfuĘcymi
komunikacji wewnętrznej oraz infrastruktury sieciowej. Inwestycja realizowana będzie na powierzchni
terenu ok.21,75 ha.
4. organem administracji właściwymdo wydania decyzji o środowiskowychuwarunkowaniach dla w/w
przedsięwzięcia jest Burmistrz Strykowa a organami właściwymido wydania opinii i dokonania
uzgodnień w zakresie realizacji przedsięwzięcia są:
- Regionalny Dyrektor ochrony Środowiska w Łodzi- wydający uzgodnienie warunków realizacji
przedmiotowego przedsięwzięciana podst. art.77 ust. 1 pkt. l ustawy ooś,
- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgierzu, właściwydo wydania opinii dotyczącej
warunków realizacji ilw przedsięwzięcia na podst. art.77 ust. 1 pkt' 2 ustawy ooś,.
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie nie uzgadnia warunków realizacji przedsięwzięciaz uwagi na wyrażoną w dniu 23.09.2019 r.
przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie PGW woDY POLSKIE
opinię znak WA.RZS.436.l .1542'2019.ZZo5.Ms, w której nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia
oceny oddziaĘwania na środowisko, zgodnie z art.77 ust. l pkt. 4 ustawy ooś.
Jednocześnie informuję wszystkich zainteresowanych o możliwościzapoznania się, w ramach udziafu
społeczeństwa, o którym mowa w art.79 i art.33-37 ustawy ooś,z niezbędną dokumentacją sprawy m' in.:

wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz zwymaganymi załącznikami
Raportem o oddziałwaniu przedsięwzięcia na środowiskoi jego aneksami, postanowieniami organu
właściwegodo wydania decyzji, stanowiskami innych organów (uzgodnieniem RDoŚ w Łodzi i PPIS w
Zgierzu) dostępnymi w terminie składania uwag iwniosków - wyłożonądo wglądu w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Strykowie, pok. 24 w godzinach pracy Urzędu' Z uwagi jednak na ogłoszenie stanu epidemii z
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powodu CoVID-lg, zapoznanie się z dokumentacją sprawy' uryskanie wyjaśnieńw
sprawie w siedzibie
Urzędu Miejskiego w Strykowie, możliwe będzie po wcześniejszym ustaleniu terminu (drogą
telefoniczną,
elektroniczną lub korespondencji tradycyjnej) na dokonanie powyźszych czynności.
Zgodnie z art. 29 ww. ustawy każdy ma możliwośóskładanlu u*ug i wniosków w prowadzonym
postępowaniu zudziałem społeczeństwa. Uwagi i wnioski mogą byó *no.'o-n", w formie pisemnej
na adi"s:
Urząd Miejski w SĘkowie, 95-010 Stryków, ul. Kościusiuizl, Za pomocą środków kómunikacji
elektronicznej bez koniecznościopatrywania ich kwalifikowanym podpiiem elektroni"r"yiił;;.,
strykow@strykow.pl i ustnej do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strykowie pok. 2a
w godziiich
pracy Urzędu, w terminie 30 dni tj.: od 03.11.2020 r. do 02.12.2020 r.
Zgodnie z art. 35. cytowanej ustawy informuje się' że uwagi i wnioski ńoŻone po upływie
terminu,
o którym mowa wżej, pozostawia się bez rozpattzenia.
Publiczne obwieszczenie następuje z dniem: 29.10.2020 r,

Wywieszono dnia.
Zdjęto dnia . .. ... ..
(pieczęó Urzędu i podpis upoważnionej osoby)

Do publicznej wiadomości:
1. Tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strykowie
2. Biuletyn Informacji Pub|icznej Urzędu Miejskiego w Strykowie
3. Tablica ogłoszeń sołectwa Sosnowiec
4. Tablica ogłoszeń sołectwa Zelgoszcz

5.

a/a

Do wiadomości:

1. Tacakiewicz Sp. z o'o. Ferma Kresek sp. k.- za pośrednictwem pełnomocnika

