Łódź, 29 kwietnia 2020 r.

Znak: WOOŚ.420.37.2018.DKr.27
O B W I E S Z C Z E N I E
Na podstawie art. 9, 10, 36 § 1, 49 oraz 106 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), zwanej dalej k.p.a., art. 74 ust. 3f-h, art.
75 ust. 1 pkt 1 lit l 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 2020 r., poz. 283 ze zm.), zwanej dalej ustawą ooś, w nawiązaniu do art. 4 ust. 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), a także § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust 1 pkt 80 rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać
na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71), w powiązaniu z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U.
z 2019 r., poz. 1839), w postępowaniu dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia polegającego na budowie placu kompostowania odpadów zielonych i innych
bioodpadów, pochodzących z selektywnej zbiórki w ramach Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów
w Opocznie
zawiadamiam, że

1) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opocznie wydał opinię z 25 lutego 2020 r.,
znak: PPIS-ZNS-440/5/20 stwierdzającą konieczność przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.
2) 25 lutego 2020 r. otrzymano zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki
Wodnej w Warszawie (zwanego dalej Dyrektorem RZGW w Warszawie)
z 21 lutego 2020 r., znak: WA.RZŚ.435.5.136.2020.EK o przekazaniu. pisma RDOŚ
w Łodzi z 13 lutego 2020 r., znak: WOOŚ.420.37.2018.DKr.20 wraz z dokumentacją,
do Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim (zwanego dalej Dyrektorem ZZ
w Piotrkowie Trybunalskim).
3) RDOŚ w Łodzi pismem z 28 lutego 2020 r., znak: WOOŚ.420.37.2019.DKr.24 zwrócił się
do Dyrektora RZGW w Warszawie o szczegółowe rozwinięcie uzasadnienia do ww.
zawiadomienia z 21 lutego 2020, znak: WA.RZŚ.435.5.136.2020.EK.
4) 3 marca 2020 r. otrzymano pismo Marszałka Województwa Łódzkiego z tego samego dnia,
o znaku: RŚVI.7220.4.2020.EŁ w sprawie wyznaczenia przewidywanego terminu
na wydanie opinii do 30 kwietnia 2020 r.
5) 12 marca 2020 r. otrzymano zawiadomienie Dyrektora ZZ w Piotrkowie Trybunalskim
z 9 marca 2020 r., znak: WA.ZZŚ.3.4360.5.68.2020.SO o przekazaniu ww. pisma RDOŚ
w Łodzi z 13 lutego 2020 r., znak: WOOŚ.420.37.2018.DKr.20 do Dyrektora RZGW
w Warszawie.
6) 20 marca 2020 r. otrzymano pismo Dyrektora RZGW w Warszawie z tego samego dnia,
o znaku: WA.RZŚ.435.1.194.2020.JC (stanowiące odpowiedź na ww. pismo RDOŚ
w Łodzi z 28 lutego 2020 r., znak: WOOŚ.420.37.2019.DKr.24), w którym poinformowano
o błędnym przekazaniu do Dyrektora ZZ w Piotrkowie Trybunalskim pisma RDOŚ w Łodzi
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z 13 lutego 2020 r., znak: WOOŚ.420.37.2018.DKr.20 (dodatkowo poinformowano
o nowym terminie wydania opinii, tj. do 21 kwietnia 2020 r.).
7) 16 kwietnia 2020 r. otrzymano opinię Dyrektora RZGW w Warszawie z tego samego dnia,
o znaku: WA.RZŚ.435.1.194.2020.JC.2, stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia
oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.
8) 27 kwietnia 2020 r. otrzymano pismo Marszałka Województwa Łódzkiego z tego samego
dnia, o znaku: RŚVI.7220.4.2020.EŁ, dotyczące konieczności uzupełnienia karty
informacyjnej planowanego przedsięwzięcia.
9) RDOŚ w Łodzi pismem z 29 kwietnia 2020 r., znak: WOOŚ.420.37.2018.DKr.25 wezwał
Wnioskodawcę do uzupełnienia karty informacyjnej planowanego przedsięwzięcia,
w zakresie wskazanym w ww. piśmie Marszałka Województwa Łódzkiego.
10) Zgodnie z art. 15zzs ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568), w związku z § 1
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 491 ze zm.) – w okresie
stanu epidemii ogłoszonego z powodu CO-VID bieg terminów procesowych
w postępowaniach administracyjnych nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu
na ten okres.
11) Informuję również, że zgodnie z art. 35 § 1 k.p.a. obecnie sprawy przed Regionalnym
Dyrektorem Ochrony Środowiska w Łodzi załatwiane są bez zbędnej zwłoki. W przypadku
spraw, które nie zostaną załatwione do czasu odwołania stanu epidemii w związku
z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, o nowym terminie załatwienia sprawy, o którym
mowa w art. 36 § 1 k.p.a. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi powiadomi
po odwołaniu ww. stanu epidemii.

Wskazuję dzień publicznego ogłoszenia: 6 maja 2020 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 1217, od poniedziałku
do piątku, w godzinach 7:30-15:30, tel. (42) 6650961. Z uwagi jednak na ogłoszenie stanu epidemii
z powodu CO-VID, zapoznanie się z aktami sprawy, uzyskanie wyjaśnień w sprawie, a także składanie
wniosków i uwag w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi, możliwe będzie
po wcześniejszym ustaleniu terminu (drogą telefoniczną, elektroniczną lub korespondencją tradycyjną)
na dokonanie powyższych czynności.
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:
Obwieszczenie jest skuteczne w stosunku do osób posiadających prawa rzeczowe do nieruchomości o nr ewid.755 i 756 obr. 0009 Karwice, z uwagi
na ich nieuregulowany stan prawny
1. Urząd Miejski w Opocznie,
2. Tablica ogłoszeń Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi,
3. Strona internetowa BIP Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi.
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