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OBWIESZCZENIB
Działając na podstawie art.9, art. l0 $ 1' art. 35, art.36, art.49 ustawy z dnia 74 czerwca
l960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z Ż020 r. poz. 256 ze zm.) zwanej dalej
,,Kpa'', w zwięku z art. 74 ust. 3, ust. 3a, ust. 3f-3h ustawy z dnia 3 paździemika 2008 r. o
udostępnianiu informacji o środowisku ijego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 202l t. poz. 247) zwanej dalej ,,ustawą
ooś'', ań. 4 ust' 1-3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o
środowisku ijego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronię środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z20|9 r. poz. l712) Burmistrz
Strykowa,

l.

zawiadamiarże:

Dotrrymanie terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
pn.: ,rBudowa Centrum LogisĘcznego wraz z obiektami towarzyszącymi, infrastrukturą i

układem komunikacji wewnętrznej na działkach o numerach ewidencyjnych obręb
Sosnowiec:6212,6llŻrs6l4,5612158r59,60rs3l2,5212,3ll2,32,33r34r35r36137,38,39,40ll,
4012, 4013, 4lr 2812,3l2, 4ll, 4l2, 4l3, 5, 6, 7,8, 9, 10, ll, 12, 13, l4l1, l4l2, l4/3, obręb
Zelgoszczz 6sl2, 66, 67, 68, 6912, 70, gmina Stryków'', nie jest możliwe ze względu na

konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko' w tym uzyskania uzgodnienia
Regionalnego Dyrektora ochrony Środowiska w Łodzi oraz opinii Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Zgierzu, a takŻe zapewnienia udziału społeczeństwa w ocenie
oddziaĘwania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.

Ż. Przewidywany

termin wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego
przedsięwzięcia w ramach ww. sprawy to 15 maj 202l r.

Zgodnie z art' 36 $l i $2 Kodeksu postępowania administracyjnego o każdym przypadku
niezałatwienia sprawy w terminie organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomió strony,
podając przlczyny zwłoki, wskazując nowy termin załatwienia sprawy oraz pouczając o prawie
do wniesienia ponaglenia; ten sam obowiązek ciąĘ na organie administracji publicznej również
w przypadku zwłokiw załatwieniu sprawy Zprryczynniezależnych od organu.
Zgodnie z art.37 $ l, 2' 3 _ stronie służyprawo do wniesięnia ponagleni a, jeżeli:
nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczegółowych ani
w terminie wskazanym zgodnie z art.36 $ l (bezczynnośó),
postępowanie jest prowadzone dłużejniż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).
Ponaglenie winno zawierać uzasadnienie i wnosi się je do:
organu wyzszego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie,
organu prowadzącego postępowanie - jeżeli nie ma organu wyższego stopnia.

Jędnocześnie informuje się strony postępowania, o prawie do czynnego udziatu w każdym
l0 6 l i 73 $ 1 kpa., umożliwiających
wgląd w akta sprawy' wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów, przedstawienie
swojego stanowiska iewentualnie zg)aszania wniosków dowodowych w sprawie' jak i składania
wszelkich dokumentów, które mogłyby mieć wpływ na wynik sprawy. Z dostępnym na aktualnym
etapie materiałem dowodowym można zapoznaó się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strykowie, 95010 Stryków' ul. Kościuszki27, pok' Nr 24,w godzinach pracy Urzędu.
Liczba stron przedmiotowego postępowania przekracza 20, wobec czego, zgodnie z art. 74
ust. 3 ustawy ,,ooś'',stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, który
stanowi, iŻzawiadamianie stron o decyzjach iinnych czynnościach organów administracji publicznej
następuje przez obwieszczenie podawane do publicznej wiadomości.
stadium postępowaniaoraz o uprawnieniach wynikającychz art.

-verte-

Wskazuje się dzień publicznego ogłoszenia: 10 marca 2021r.
Obwieszczenie uwaźa się za dokonane po upĘwie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia zgodnie
zart.49 $ 2 Kodeksu poĘpowania administracyjnego.
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Do publicmej wiadomości:
Tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego w SĘkowie
@) niuletyn lnformacji Publiczrej Urzędu Miejskiego w Strykowie
3. Tablica ogłoszeń Sołectwa Sosnowiec
4. Tablica ogłoszeń Sołectwa Zelgoszcz

l

5.

aa.

Do wiadomości:
MLP Bięruń I Sp. z o.9. - Zapośrednictwem pełnomocnika
2. Strony poĘpowania na podstawie art.49 ustawy Kodeks poĘpowania administraryjnego

l.

