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W.IGKM.6220.2.2019.BMJ(18)    Zduńska Wola, dnia 11 marca 2019 r.  

 

OBWIESZCZENIE 

dotyczy: zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 12 października 

2016 r., znak: W.GP.6220.10.57.2016.BMJ dla przedsięwzięcia polegającego na 

utworzeniu szlaku turystycznego w ramach projektu pn. „Aktywna Dolina Rzeki 

Warty” wraz z przebudową odcinka drogi powiatowej nr 4908E  w miejscowości Piaski 

i odcinka drogi powiatowej nr 1765 E od miejscowości Piaski do miejscowości Strońsko. 

 

Na podstawie art. 7, 77 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), zwanej dalej Kpa oraz art. 49 Kpa 

w związku z związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 

ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.), zwanej ustawą 

ooś zawiadamiam strony postępowania: 

− w dniu 13 lutego 2109 r. organ wystąpił do Wójta Gminy Zapolice oraz Prezydenta 

Miasta Zduńska Wola o wypis i wyrys z miejscowego planu dla terenów objętych 

planowaną inwestycją, 

− w dniu 14 lutego 2019 r. wpłynęło zaświadczenie Wójta Gminy Zapolice z dnia 13 lutego 

2019 r., znak: SO.6727.17.2019.JM z miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, 

− w dniu 27 lutego 2019 r. wpłynęło informacja Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 

27 lutego 2019 r., znak: GP.6727.58.2019.KP o przeznaczeniu w planie miejscowym 

terenów objętych planowaną inwestycją, 

− organ pismem z dnia 28 lutego 2019 r. w myśl art. 64 ust. 1 ustawy ooś wystąpił o opinie 

w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko do 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego w Zduńskiej Woli oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Sieradzu. 

Z dokumentacją w przedmiotowej sprawie strony mogą zapoznać się w siedzibie 

Urzędu Gminy Zduńska Wola, ul. Zielona 30, 98-220 Zduńska Wola, pok. nr 23 w godzinach 

pracy urzędu, tj. poniedziałek od godz. 800 do 1530, wtorek-piątek od godz. 730 do 1530. 

W myśl art. 36 ustawy Kpa w związku z art. 35 § 5 Kpa, zawiadamiam o przedłużeniu 

terminu załatwienia sprawy do dnia 30 kwietnia 2019 r.  z uwagi na trwające postępowanie 

opiniujące.  

Powyższa zwłoka spowodowana jest okolicznościami niezależnymi od organu. 

Jednocześnie należy zważyć, że zgodnie z art. 35 § 5 Kpa do terminów określonych 

w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa 

dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów 

opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. 

 

Wskazuję dzień publicznego ogłoszenia: 18 marca 2019 r. 
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Zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego 

ogłoszenia. 

Pouczenie o ponagleniu 

Zgodnie z art. 37 Kpa Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy Zduńska Wola, jeżeli: 

1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie 

wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 Kpa (bezczynność); 

2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość). 

Wójt Gminy Zduńska Wola przekazuje otrzymane ponaglenie do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w terminie nie dłuższym niż 7 dni. SKO rozpatruje powyższe ponaglenie w terminie 

7 dni od daty jego otrzymania. 

Powyższe ponaglenie musi zawierać uzasadnienie. 

 

Zastępca Wójta Gminy 

      Antoni Wujda 

Otrzymują: 

1. Powiat Zduńskowolski  za pośrednictwem pełnomocnika 

2. Pozostałe strony postępowania zgodnie z art. 49 Kpa w związku z art. 74 ust. 3 ustawy ooś 

 

Obwieszczenie wywieszono w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy ogłoszeń na okres 14 dni od dnia 

publicznego ogłoszenia nie licząc dnia publicznego ogłoszenia, tj. dnia 18 marca 2019 r. 

 

1. Urzędu Gminy Zduńska Wola 

2. Urzędu Miasta Zduńska Wola 

3. Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli 

4. Urzędu Gminy Zapolice 

5. w sołectwie Wojsławice 

6. w sołectwie Korczew 

7. w sołectwie Tymienice 

8. w sołectwie Piaski 

9. w sołectwie Polków 

10. w sołectwie Poręby 

11. w sołectwie Strońsko 

12. w sołectwie Beleń 

13. w sołectwie Zapolice 

14. w sołectwie Marcelów 

15. w sołectwie Holendry 

16. BIP Urzędu Gminy Zduńska Wola 

 

 

Sprawę prowadzi: Beata Mętlewiak-Jaworska, tel.: (43) 825-33-87 
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