
Skierniewice, dnia: 22 października  2021 r.
       PREZYDENT 
MIASTA SKIERNIEWICE

Znak:ROŚ.6220.5.2021

OBWIESZCZENIE

     Na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania
administracyjnego  (Dz.  U.  z  2021 r.  poz.  735,  z  późn.  zm.),  oraz  art.  74 ust.3
i  art.  85  ust.  3   ustawy  z dnia  3  października  2008 r.  o  udostępnieniu  informacji
o środowisku i  jego ochronie,  udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania  na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247, ze zmianami),

    Prezydent Miasta Skierniewice

zawiadamia  strony  o  wydaniu  decyzji  o  środowiskowych uwarunkowaniach
znak: ROŚ.6220.5.2021 z dnia 21 października 2021 r. w sprawie braku potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przez  JHM Development
S.A. w Skierniewicach przy ul. Unii Europejskiej 18A , 96-100 Skierniewice dla
przedsięwzięcia polegającego na budowie, zespołu budynków  mieszkalnych
wielorodzinnych  z  funkcją  usługową  i  garażem  podziemnym  wraz
z infrastrukturą techniczną, układem drogowym, parkingami, małą architekturą
na  działkach  o  nr  ew.  568/2  i  569/1,  w  obrębie  geodezyjnym  nr  2  miasta
Skierniewice przy ul. Armii Krajowej w Skierniewicach.
 
        Z treścią decyzji, opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi,
opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach i  opinią
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni  w Łowiczu
oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Skierniewice,  ul. Senatorska 12, pokój 120,
poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek godz. 800-1600.

Zawiadomienie o wydaniu decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni
od  publicznego  ogłoszenia  w  BIP,  tablicy  ogłoszeń  Urzędu  Miasta  Skierniewice,
w miejscu planowanego przedsięwzięcia.

Zawiadomienie o wydaniu decyzji  uważa się za dokonane po upływie 14 dni
od publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie umieszcza się od:22.10 2021 r. do 05.11.2021 r. na:
-tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Skierniewice ul. Rynek 1
-na stronie internetowej Urzędu Miasta Skierniewice
-w pobliżu miejsca inwestycji

Z up. Prezydenta Miasta
mgr inż. Jan Jakimowicz
Zastępca Naczelnika 
Wydziału Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska


