
OBWIESZCZENIE 

 

Nasz znak: ROŚ. 6220.14.2020                              Poddębice, dnia 15 stycznia 2021 r. 

 

 

Zgodnie z art. 74 ust. 3 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) oraz 

art. 10, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 

(Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.), w związku z toczącym się postępowaniem w 

sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 

polegającego na: „Rozbudowie sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami i węzłami 

kompaktowymi u odbiorców w Byczynie i Kolonii Byczyna” oraz „Rozbudowie 

przyłącza surowej wody termalnej w kierunku Byczyny” Burmistrz Poddębic 

zawiadamia, że: 

• Dnia 12 stycznia 2021 r. wpłynęło do Burmistrza Poddębic zawiadomienie 

Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu z dnia 8 stycznia 2021 r. 

znak: PO.ZZŚ.5.435.570m.2.2020, w którym Dyrektor Zarządu Zlewni Wód 

Polskich w Sieradzu zawiadomił, że dotrzymanie terminu ustawowego wydania 

przez Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu opinii w 

przedmiotowej sprawie nie jest możliwe z uwagi na znaczny stopień 

skomplikowania sprawy oraz że wydanie  uzgodnienia nastąpi nie później niż 

do dnia 4 lutego 2021 r. 

• Dnia 12 stycznia 2021 r. wpłynęło do Burmistrza Poddębic pismo Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 12 stycznia 2021 r. znak: 

WOOŚ.4220.867.2020.KDz.2, w którym Regionalny Dyrektor Ochrony 

Środowiska w Łodzi zawiadomił, że dotrzymanie terminu wydania przez RDOŚ 

w Łodzi orzeczenia kończącego postępowanie w przedmiotowej sprawie nie jest 

możliwe z uwagi na skomplikowany charakter sprawy oraz konieczność analizy 

uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz że przewidywany termin 

wydania orzeczenia kończącego postępowanie w przedmiocie wydania opinii, 

co do potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko i 

ewentualnego zakresu raportu dla przedmiotowego przedsięwzięcia to 29 

stycznia 2021 r. 

 

Z treścią ww. zawiadomienia Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu 

oraz ww. pisma Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi strony 

postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Poddębicach, od 

poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00. 

 

 

     Burmistrz 

 

(-) Piotr Sęczkowski 


