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Nasz znak:OŚ.III.6220.9.7.2020
SIENKIEWICZ MAT-BUD
04-761 Warszawa
ul. Zwoleńska 64A
Wezwanie
do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia
Działając na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 2 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.) oraz w związku z art. 106 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.),
Burmistrz Białej Rawskiej wzywa do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia
polegającego na: " Rozbudowa kompleksu hal produkcyjno-magazynowych o dwie hale
produkcyjne, dwie hale magazynowo - produkcyjne i budynek socjalny w Babsku,
ul. Polna 3,96-230 Biała na działkach o numerach ewidencyjnych 546/2 i 546/10.
W przedstawionej Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Łodzi karcie
informacyjnej przedsięwzięcia nie wyjaśniono niezbędnych informacji potrzebnych do
wydania opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla
przedmiotowego przedsięwzięcia i zakresu ewentualnego raportu o oddziaływaniu
przedsięwzięcia na środowisko.
W załączeniu przekazuję kopię pisma Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Łodzi z dnia 2 października 2020 r., znak: WOOŚ.4220.693.2020.PTa dotyczącą
uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia.
Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminu określonego do wydania opinii nie wlicza się
terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów
zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych
z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. Skutkiem powyższego jest
wstrzymanie biegu terminu określonego wart. 64 ust. 4 ustawy oos do wydania opinii co do
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego
przedsięwzięcia.
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