
Pęczniew, dnia 19.04.2016r. 

IGŚRI.6220.3.2014.2015.2016.ŚWO 

OBWIESZCZENIE 

Wójt Gminy Pęczniew, działając na podstawie art. 33 ust.1, w związku z art. 79 ust. 1 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 2016r., poz.353 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 12.11.2014r. wpłynął wniosek 

Pana Sławomira Studniarka   o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody 

na realizację przedsięwzięcia pn.: „ Zbiornik wodny oraz jaz piętrzący z małą elektrownią 

wodną w miejscowości Łyszkowice gmina Pęczniew powiat Poddębice województwo 

łódzkie”  lokalizacja planowanego przedsięwzięcia: gmina Pęczniew, miejscowość: 

Łyszkowice, działka nr. 1105. Mając na uwadze postanowienie znak: 

IGŚRI.6220.3.2014.ŚWO.5 wydane po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora 

Środowiska znak: WOOŚ-I.4240.630.2014.KA i Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego znak: PSSE/ZNS/440/45/2014, przystąpiono do przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na środowisko. Organem właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest 

Wójt Gminy Pęczniew, zaś organem biorącym udział w ocenie oddziaływania na środowisko, 

właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia będą Państwowy Powiatowy 

Inspektor Sanitarny w Poddębicach i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi.                

W dniu 29.12.2014r. Wójt Gminy Pęczniew wydał postanowienie znak: 

IGŚRI.6220.3.2014.ŚWO.6 zawieszające postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu  o oddziaływaniu 

przedsięwzięcia na środowisko.  

W dniu 24.07.2015r. wpłynął raport o odziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.  

Wójt Gminy Pęczniew wystąpił o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia                          

z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Łodzi i o opinię do Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poddębicach. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi zawiadomił o wyznaczeniu nowego 

terminu wydania orzeczenia kończącego postępowanie w przedmiocie uzgodnienia warunków 

realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia w terminie do dnia 30 października 2015r. W dniu 

23.09.2015r. wpłynęła opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego                                     

w Poddębicach z dnia 04.09.2015r. opiniującą pozytywnie bez zastrzeżeń warunki realizacji 

przedsięwzięcia pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych. W dniu 23.10.2015r. 

wpłynął wniosek strony o zawieszenie postępowania o którym Wójt Gminy Pęczniew 

zawiadomił strony. W dniu 30.10.2015r. wpłynęło postanowienie Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska w Łodzi o odmowie uzgodnienia realizacji przedsięwzięcia. W dniu 

13.11.2015r. Wójt Gminy Pęczniew wydał postanowienie o zawieszeniu postępowania na 

wniosek strony. W dniu 21.01.2016r wpłynął wniosek strony o podjęcie zawieszonego 

postępowania wraz z poprawionym i ujednoliconą wersją raportu. W dniu 25.01.2016r. Wójt 

Gminy Pęczniew podjął zawieszone postępowanie. W dniu 26.01.2016r. Wójt Gminy 

Pęczniew ponownie wystąpił  do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi                 

i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poddębicach z ponowną prośbą                        

o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia. W dniu 03.02.2016r. Wójt Gminy 

Pęczniew dosłał Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Łodzi i Państwowemu 

Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Poddębicach uzupełnioną przez wnioskodawcę 

dokumentację. Pismem z dnia 25.02.2016r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska                      

w Łodzi zawiadomił o wyznaczeniu nowego terminu wydania orzeczenia kończącego 



postępowanie do dnia 15.04.2016r. W dniu 10.03.2016r. wpłynęła opinia Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poddębicach opiniująca pozytywnie warunki 

realizacji przedsięwzięcia. W dniu 30.03.2016r. Wójt Gminy Pęczniew przesłał 

Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu aneks do raportu w celu 

ujednolicenia dokumentacji. Pismem z dnia 05.04.2016r. PPIS w Poddębicach podtrzymał 

swoje stanowisko.  

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się              

z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej                     

i ustnej, w terminie od 20.04.2016r do 11.05.2016r. w Urzędzie Gminy Pęczniew pok.15                  

w godzinach pracy urzędu. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy 

Pęczniew przed wydaniem decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 

przedsięwzięcia pn.: „ Zbiornik wodny oraz jaz piętrzący z małą elektrownią wodną                      

w miejscowości Łyszkowice gmina Pęczniew powiat Poddębice województwo łódzkie”. 

 

Wójt Gminy Pęczniew  
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