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OBWIESZCZf,.NIE
z art' 30, art. 33 ust. 1, art.34, art. 35, art.79 ust. 1, w związku z art.3 ust. l pkt 1l
ustawy z dnia3 paździemika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska orazo ocenach oddziaĘwania na środowisko (tj. Dz.IJ. z2020
r. poz. 283 ze nrr.), dalej
ooś'',art. 4 ust. l-3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 t. o zrrianie ustawy
''ustawa
Zgodnie

udoĘpnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska ora,Zo ocenach oddziaĘwania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z2019
r. poz. l7l2), $ 4 rozporządzenia Rady ministrów z dnia 10 wrzęśnia 2019 r. w sprawie przedsięwzięó
mogących zlrracąco oddziaływaó na środowisko (Dz. |J. z20I9 t. poz.1839) Burmistrz SĘkowa,
o

l.

2.
3.

4.

podaje do publicznej wiadomości:

lnformację o przysĘpieniu do przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko
dla przedsięwzięcia pn.: ,rBudowa Centrum LogisĘcznego wrajz z obiektami towarzyszącymi,
infrastruktuą i ukladem komunikacji wewnętrznej na dzialkach o numerach
ewidencyjnych obręb Sosnowiec: 6212, 6|n, 5614, 5612,58, 59, 60, s3l2, 5ŻI2,3|t2,32, 33, 34,
35, 36, 37, 39, 39, 4ull, 4012, 40F' 41,2912,312, 4ll, 412, 413, 5, 6,7,9, g, 10, Il, 12, 13, !411,
|4n, 1413, obręb Zelgoszczz 6512, 66, 67, 68, 6912, 70, gmina Stryków', w ramach
postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwaruŃowaniach, po przedłożeniu w dniu
14.08.2020 r. Raportu o oddziaĘwaniu na środowiskoww. przedsięwzięcia oraz w dniu
22.09.2020 r. uzupełnienia niniej szego raportu.
Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla ww. przedsięwzięcia zostało wszczęte z wniosku pełromocnika wnioskodawcy MLP Bierun I
Sp. z o'o., 05-800 Pruszków, ul. 3 Maja 8,ńożonego w dniu 14'08.2019 r.
Przedmiotowe przedsięwzięcie wymienione jest w $ 3 ust.l pkt 52 lit. b, pkt 56, pkt 35, pkt 37
oraz pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięó
mogących zracąco oddziaĘwaó na środowisko (Dz. I]. z 2016 r. poz.7l). w ramach realizacji
przedmiotowego przedsięwzięcia planowana jest realizacja zespofu hal magazynowych wraz
z częściami socjalno-biurowymi z ptzeaaczeniem na prowadzenie działalnościzłłiązanejz
przeładunkiem i magazynowaniem materiałów o łączrrej powierzchni zabudowy do 27,4l ha, a
także drogami, chodnikami, parkingami dla samochodów osobowych i ciężarowych - służącymi
komunikacji wewnętrmej oraz infrastruktury sieciowej. W wydzielonej przesbzeni budynków
prowadzone będą procesy produkcyjne/montażowe. Inwestycja realizowana będzie na
powierzchni terenu ok. 58,633 ha.
organem właściwymdo wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww.
przedsięwzięcia, zgodnię z art.75 ust. l pkt 4 ww. ustawy, jest Burrristz SĘkowa a organami
właściwymido wydania opinii i dokonania uzgodnienia w zakresie realizacji przedsięwzięcia są:
Regionalny Dyrektor ochrony Środowiska w Łodzi wydający uzgodnienie
warunków rcalrizacji przedmiotowego przedsięwzięcia na podstawie art.77 ust. l płt 1
ustawy ooś;
Państwowy Powiatowy Inspektor sanitamy w Zgierzlt _ właściwydo wydania opinii
dotyczącej warunków realizacji ww. przedsięwzięcia na podstawie art. 77 ust.1 pkt 2
ustawy ooś

Dyrektor Zarządu Zlewru w Łowiczu Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie nie uzgadnia warunków realizacji przedsięwzięcia z uwagi na wyrażoną w dniu
28.0l.2020 r. opinię nakWA.ZZŚ.Ę6.5.650.20l9.MS, w któĘ nie stwierdził potzeby
przeptowadzenia oceny oddziaływania na środowiskaplanowanego przedsięwzięcia,
zgodnie z art.77 ust. l pkt 4 ustawy ooś.
-verte-

Jednoczęśnie informuję wszystkich zainteresowanych o możliwościzapoznarlia się, w ramach
udziału społeczeństwa, o którym mowa w art. 79 i ara.33-37 ustawy ooś,z niezbędną dokumentacją

sprawy

m. in.: wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
załącnikami; Raportem o oddziaĘwaniu przedsięwzięcia na środowisko i

wruz
jego
postanowieniami
uzupełnieniem,
organu właściwegodo wydania decyzji, stanowiskami innych
organów (uzgodnieniem RDOS w Łodzi i PP$ w Zgietn) doĘpnymi w terminie składania uwag
i wniosków - wyłożoną do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w SĘkowie, pok. 5 w godzinach
pracy Urzędu. Z uwagi jednak na ogłoszenie stanu epidemii z powodu CovID-lg, zapoznanie się z
dokumentacją sprawy' uzyskanie wyjaśnień w sprawie w siedzibie Urzędu Miejskiego w SĘkowie,
możliwe będzie po wcześniejszym ustaleniu terminu (droga telefoniczną elekfroniczną lub
korespondencja tadycyjną) na dokonanie powyższych czynności.
Zgodnie z art.29 ww. ustawy kaŻdy ma możliwośóskładania uwag i wniosków w prowadzonym
postępowaniu z udziałem społeczeństwa. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone: w formie pisemnej na
adres: Urąd Miejski w SĘkowie, 95-010 SĘków, ul. Kościuszki 27, za pomocą środków
komunikacji elektronicntej bez konieczności bez konieczrrości opaĘwania ich kwalifikowanym
podpisem elekhonicanym na adres: sĘkow@sĘkow.pl i ustnej do protokołu w siedzibie Urzędu
Miejskiego w SĘkowie pok. 5 w godzinach pracy Urzędu, w terminie 30 dni tj.: od 22.10.2o2o r.
do 20.11.2020 r.
organem właściwymdo rozpatzenia złożonych uwag i wniosków w ramach udziału
społeczeństwa dla przedmiotowej sprawy jesrBurrrristz SĘkowa. Zgodnie z art. 35 cytowanej
ustawy uwagi i wnioski ńożonę po upĘwie wnlaczonego terminu, pozostawia się bez rozparzenia.
Niniejsze obwieszczęnie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w
Biuletynie lnformacji Publicznej Urzędu Miejskiego w SĘkowie, w;rwieszenie na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miejskiego w SĘkowię oraz na tablicach ogłoszeń Sołectwa Sosnowiec i Sołectwa
Zelgoszcz, w gminie SĘków.
z wymaganymi

Wywieszono dnia
Zdjęto dnia
(pieczęó Urzędu i podpis)

Do publicznej wiadomości:
Tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego w SĘkowie
(|) Biuletyn lnformacji Publiczrrej Urzędu Miejskiego w
3. Tablica ogłoszeń Sołectwa Sosnowiec
4. Tablica ogłoszeń Sołectwa Ze|goszcz

L

5.

SĘkowie

aa.

Do wiadomości:
MLP Bieruń I Sp. z o.o. - zapośrednictwem pełnomocnika
2. Sfuony posĘpowania na podstawie art.49 ustawy Kodeks postępowania adminisbacyjnego

l.

