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Stryków, dnia 20 paździemika2lŻI r

OBWIESZCZENIE
Działając na podstawie art. 85 ust.3 oraz art. 74 ust. 3 -3h ustawy z dnia 3 października 2008r.
o udostępnianiu informacji o środowiskui jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(Dz.|J' zŻ020 r.poz.283 ze zm.)' dale1
,,ustawa ooś''oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca l960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego

(Dz. U.

z

2020 r. poz. 256 ze zm.) Burmistrz Strykowa, podaje do publicznej wiadomości,

informację:
o o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak:
RŚG. ó220.28.20l9.AR z dnia 20 października 2020 r. dla przedsięwzięcia pn. ,'Budowa zespołu
magazynowo-produkcyjno-usługowego wraz zniezbędną infrastrukturą techniczną oraz
zapleczem biurowo-socjalnym na terenie działki l4312 obręb Sosnowiec Pieńki' gmina Stryków,
powiat zgierski, województwo łódzkie" bez przeprowadzenia oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko,
o możliwościzapoznania się z treściąilw decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opinią
Regionalnego Dyrektora ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 24.07.Ż0Ż0 r.) znak'.
WooŚ.4220.l07.Ż02O.PTa.S o braku koniecznośćprzeprowadzania oceny oddziĄwania na
środowisko, opinią sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zgierzu z
dnia 26 lutego Ż020 r. znak PPIS-Zg-ZNS_440l6l34l2020 i opinią z dnia 06.07.20Ż0 r. znak
PPIS-Zg-ZNs-440/6l34l74/l57/2020' w której wyraził stanowisko o braku potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko pod kątem oddziaĘwania przedsięwzięcia
na zdrowie i Ęcie ludzi oraz opinią Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 6 marca 2020 r. znak
wA.ZZŚ'5.435.l.l28.Żo20.MS o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziĄwania na
środowisko przedm iotowego przedsię w zięcia.
Z treściądecyzji oraz wlw dokumentacją sprawy można się zapoznać w |Jrzędzie Miejskim
wStrykowie w pok. Nr 24, w godzinach: pn.-śr.:8.00 - l6.00,czw':7.00-l6.00, pt.:8.00-15.00 (za
wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy).

od ilw decyzji

stronom postępowania słuzy odwołanie do Samorządowego Kolegium
odwoławczego w Łodzi, ul. Piotrkowska 86 za pośrednictwem Burmistrza Strykowa w terminie 14
dni od dnia dokonania ogłoszenia.
obwieszczenie uwaza się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Publiczne obwieszczenie następuje z dniem: 27.10.2020 r.

Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Strykowa z siedzibą w Strykowie,
ul. Kościuszki 27,95-0l0, e-mail: strykow@strykow.pl. Dane osobowe przetwarzane będą w celu
wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa. Pozostałe informacje w zakresie ochrony
danych osobowych dostępne S ą na stronie BiuleĘnu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego
w Strykowie, w zakładce ochrona danych osobowych http://www.bip.strykow.pl/?c:888.
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Wywieszono dnia.
Zdjęto

dnia........

(pieczęć Urzędu i podpis)

Do obwieszczenia w sposób zwyczajowo prryjęty (28 dni nie licząc dnia wywieszenia i dnia zdjęcia):
l. Tablica og)oszeń Urzędu Miejskiego w Strykowie
2. Biuletyn Informacji Publicmej Urzędu Miejskiego w Strykowie
3'
Tablica ogłoszeń sołectwa Sosnowiec
4. Tablica ogłoszeń sołectwa Sosnowiec-Pieńki
5. ala

Do wiadomości: Panattoni Europe Sp. z o.o.

-

za pośrednictwem pełnomocnika

Art.49 Kpa. Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przezobwieszczenie lub
zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego oglaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych

w inny

prrypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uwaź;a się za dokonane po uplywie czternastu dni od dnia publicznego ogloszenia
Art.75 ust' 3 ustalł.v ooŚ: JeŻeliliczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego
postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza l 0, stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego

Art. 85 ust' 3 łslarl'v ooś'organ wlaściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach podaje do publicmej wiadomości
informacjeowydanejdecyzjiiomozliwościachzapoznaniasięzjejtreściąorazzdokumentacjąsprawy,wtymzuzgodnieniamiiopiniami
organów, o których mowa w art. 77 ust. l. Przepis stosuje się odpowiednio do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej bez
przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsięwzięcia na środowisko..

