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REGIONALNY DYREKTOR 

OCHRONY ŚRODOWISKA 
W ŁODZI  

Łódź, 4 lipca 2016 r. 

WOOŚ-I.4242.183.2015.BM/MM.13 

ZAWIADOMIENIE 

Na postawie art. 9 w związku z art. 54 § 1 pkt 5, a także art. 35 § 5 i 36 ustawy z dnia 

14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.), 

zwanej dalej w  skrócie: k.p.a., Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi w postępowaniu 

administracyjnym w przedmiocie wydania uzgodnienia w trybie art. 77 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 

3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U.  

z 2016 r., poz. 353), zwanej dalej w skrócie ustawą ooś, dla przedsięwzięcia pn. „Budowa huty 

szkła” przewidzianego do realizacji w Piotrkowie Trybunalskim na działkach o nr ewid. 

277/82, 277/84 obręb 14 przy ul. Topolowej w powiązaniu z sąsiednią istniejącą hutą szkła 

zlokalizowaną na działkach 277/83, 277/43, 277/85, 277/44 obręb 14 w Piotrkowie 

Trybunalskim (zwanego dalej w skrócie przedmiotowym przedsięwzięciem), prowadzonym  

w ramach sprawy administracyjnej zainicjowanej wnioskiem HUTY SZKŁA ANEWAL Sp. z o.o. 

z 29 lipca 2014 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego 

przedsięwzięcia, mając na uwadze pismo ww. spółki reprezentowanej przez pełnomocnika – Pana 

Roberta Kowalskiego, z 28 czerwca 2016 r. o przesunięcie terminu do rozpatrzenia sprawy do 31 

lipca 2016 r. 

 

zawiadamiam, że:  

1. RDOŚ w Łodzi wyznacza termin uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia  

na środowiska do 31 lipca 2016 r., przy czym pozostałe elementy wezwania RDOŚ  

w Łodzi z 3 grudnia 2015 r. znak WOOŚ-I.4242.183.2015.BM/MM.6 pozostają niezmienione. 

2. RDOŚ w Łodzi w związku z koniecznością uzupełnienia raportu o oddziaływaniu 

przedsięwzięcia na środowiska wyznacza nowy termin wydania orzeczenia kończącego 

postępowanie w przedmiocie uzgodnienia dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie później niż 

do 23 sierpnia 2016 r.  

3. Terminu uzupełnienia braków nie wlicza się do efektywnego terminu wydania orzeczenia 

kończącego postępowanie uzgadniające dla ww. przedsięwzięcia. 

 

UZASADNIENIE 

W toku prowadzonego postępowania uzgodnieniowego, RDOŚ w Łodzi przeprowadza 

postępowanie wyjaśniające – wezwanie RDOŚ w Łodzi z 3 grudnia 2015 r. znak WOOŚ-

I.4242.183.2015.BM/MM.6. 

Pismem z 28 czerwca 2016 r. (doręczonym – 30 czerwca 2016 r.) HUTA SZKŁA ANEWAL 

Sp. z o.o. reprezentowana przez pełnomocnika – Pana Roberta Kowalskiego wystąpiła 

o przesunięcie terminu rozpatrzenia sprawy w związku z koniecznością uzupełnienia materiału 

dowodowego. 
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Mając na uwadze, że termin wskazany w wezwaniu jest terminem możliwym  

do przesunięcia oraz fakt skomplikowanej materii przedmiotowej sprawy, a także trudności 

podmiotu planującego przedmiotowe przedsięwzięcie w uzupełnieniu ww. raportu, RDOŚ w Łodzi 

wyznaczył nowy termin uzupełnienia materiału dowodowego, tj. do 31 lipca 2016 r. 

Termin uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko musi być 

wyznaczony na konkretny dzień w związku z art. 54 § 1 pkt 5 k.p.a. W wezwaniu należy wskazać: 

(…) 5) termin, do którego żądanie powinno być spełnione, albo dzień, godzinę i miejsce stawienia 

się wezwanego lub jego pełnomocnika. 

Wobec przesunięcia na wniosek strony terminu uzupełnienia raportu o oddziaływaniu 

przedsięwzięcia na środowisko, należy powiadomić wnioskodawcę o treści art. 35 § 5 k.p.a.  

Do terminu określonego przepisami prawa do wydania postanowienia opiniującego 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. W tym konkretnym przypadku termin do uzupełnienia braków 

merytorycznych raportu został zgodnie z dyspozycją strony wydłużony, skutkiem czego jest 

wstrzymanie biegu terminu do wydania orzeczenia kończącego postępowanie uzgodnieniowe  

w trybie art. 77 ust. 1 pkt 1 ustawy ooś.  

Jednocześnie zwracam się do Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego o poinformowanie 

stron postępowania w ww. sprawie administracyjnej o wydaniu niniejszego zawiadomienia. 

 

 

 

 

Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska w Łodzi 

 Kazimierz Perek 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymuje: 

1. P. Robert Kowalski – pełnomocnik  

2. aa 

Do wiadomości: 

1. Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

 

Sprawę prowadzi Magdalena Musiał, tel. 42 6650979 


