
RIGKiOŚ.6220.1.9.2022.JR                Słupia, dnia 28 czerwca 2022r. 

Obwieszczenie  

Na podstawie art. 38 i 85 ust. 3 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 (Dz. U. z 2022r., poz. 1029) podaję się do publicznej wiadomości, że w dniu 27 czerwca 
2022r. wydana została decyzja znak: RIGKiOŚ.6220.1.8.2022.JR o środowiskowych uwarunkowaniach dla 

przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowa drogi w miejscowości Bonarów i Marianów, gmina 
Słupia, powiat Skierniewice, woj. łódzkie”.   

Decyzja została wydana na wniosek Gminy Słupia, Słupia 136 96-128 Słupia. 
Organem administracyjnym właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Słupia, 

zaś organami biorącymi udział w procesie wydania decyzji, właściwymi do wydania opinii są:  Państwowy 
Powiatowego Inspektora Sanitarny w Skierniewicach,  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi 
oraz Dyrektor Regionalnego Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie  
w Łowiczu. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach opinią z dnia 14 lutego 2022r. znak: 
PPIS.ZNS.90281.9.2022.MK odstąpił od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla 
przedmiotowego przedsięwzięcia. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi znak: postanowieniem z dnia 21 lutego 2022r. 
znak:WOOŚ.4220.105.2021.MPr wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia nie istnieje konieczność 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i jednocześnie wskazał na konieczność określenia  
w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań. 

Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Łowiczu  pismem 
z dnia 29 kwietnia 2022r. znak: WA.ZZŚ.5.435.1.60.2022.PD wyraził opinię, że dla przedmiotowego 
przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wskazał 
na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań,  
o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy ooś oraz nałożenie obowiązku działań, o których mowa 
w art. 82 ust. 1 pkt. 2 lit b ustawy ooś. 

Z treścią ww. decyzji oraz ze stosowna dokumentacją sprawy (w tym z opiniami Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach,  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  
w Łodzi oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody 
Polskie w Łowiczu) można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy w Słupi, Słupia 136, 96-128 Słupia od 
poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu tj. 7.30 – 15.30, tel. 46 831-55-91 

 Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania administracyjnego przekracza 10, 
stosownie do zapisu 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 ocenach oddziaływania 
na środowisko (Dz. U. z 2022r., poz. 1029) oraz w myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735 ze zm.) strony mogą być zawiadamiane  
o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny 
sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis 
szczególny tak stanowi. Wówczas w takich przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za 
dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Od niniejszej decyzji służy stronom 
odwołanie do Samorządowo Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach za pośrednictwem organu 
właściwego do wydania decyzji w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. 

 

Wskazuje na dzień publicznego ogłoszenia – 28 czerwiec 2022r. 
 

 
 
  Wójt Gminy Słupia 
/-/Mirosław Matulski 

 
 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie: 
1. W BIP Urzędu Gminy w Słupi 
2. Na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Słupi, Słupia 136, 96-128 Słupia 
3. Na stronie internetowej www.slupia.com.pl 
4. Na tablicy ogłoszeń sołectwa wsi Marianów, Bonarów, Podłęcze 

http://www.slupia.com.pl/

