Łódź, 3 października 2019 r.
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OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 9, 10, 36 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), zwanej dalej w skrócie k.p.a.,
w postępowaniu administracyjnym prowadzonym w trybie art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. l oraz ust. 6
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 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 dalej w skrócie ustawą ooś, art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia
19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1712) oraz art. 84 ust. 1 ustawy ooś w brzmieniu
nadanym ww. ustawą zmieniającą, w nawiązaniu do wniosku Gminy Rząśnia, reprezentowanej
przez pełnomocnika, z 13 maja 2019 r., uzupełnionego pismem z 27 maja 2019 r. oraz pismem
z 6 czerwca 2019 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości Biała,
Gawłów, Rekle i Suchowola wraz z budową oczyszczalni ścieków w msc. Biała, gmina Rząśnia”,
zawiadamiam, że
1. w oparciu o zmianę ustawy ooś wprowadzoną ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
z 2019 r., poz. 1712), Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi nie wyda
postanowienia o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia
na środowisko, gdyż od dnia wejście w życie ww. ustawy, postanowienie takie w systemie
prawnym przestało istnieć;
2. przewidywany termin wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedmiotowego przedsięwzięcia w ramach ww. sprawy administracyjnej to 12 grudnia 2019 r.
Wskazuję dzień publicznego ogłoszenia: 7 października 2019 r.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. strony postępowania mogą zapoznać
się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i uwagi w siedzibie
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi przy ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź, piętro XII,
pokój 1218, od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:30-15:30, tel. (42) 665 09 65.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 37 § 1 k.p.a. stronie służy prawo do wniesienia
ponaglenia, jeżeli:
1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych
ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność);
2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy
(przewlekłość).
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§ 2. Ponaglenie zawiera uzasadnienie.
§ 3. Ponaglenie wnosi się:
1) do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie;
2) do organu prowadzącego postępowanie – jeżeli nie ma organu wyższego stopnia.
Pouczenie
Zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w Łodzi

Kazimierz Perek

Do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty (14 dni nie licząc dnia wywieszenia i dnia zdjęcia):
1. Urząd Gminy Rząśnia
2. Tablica ogłoszeń Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi
3. Strona internetowa BIP Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi

Sprawę prowadzi: Janina Kuczuk, tel. 42 665 09 65.
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