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ŚRIII.7222.153.2021.KM

Łódź, dnia 18.10.2022 r.
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 218 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r.
poz. 1973, z późn. zm.) oraz art. 33 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 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) informuję, że w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego
w Departamencie Środowiska toczy się postępowanie na wniosek Pani Katarzyny Kochanek-Rosińskiej,
o wydanie pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do chowu lub hodowli drobiu o więcej niż
40 000 stanowisk dla drobiu, zlokalizowanej na działkach: 112/4, 113/1 obręb Jasionna, gmina Bolimów, powiat
skierniewicki, województwo łódzkie.
Instalacja kwalifikuje się do ust. 6 pkt 8 lit. a) załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia
27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie
poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1169).
Dane o wniosku umieszczone są w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających
informacje o środowisku i jego ochronie, na stronie internetowej http://www.ekokarty.pl/wykaz/lodzkie.
Organem właściwym do wydania decyzji w sprawie pozwolenia zintegrowanego oraz rozpatrzenia uwag
i wniosków jest Marszałek Województwa Łódzkiego.
Z dokumentacją do wniosku można zapoznać się po wcześniejszym umówieniu wizyty przy
wykorzystaniu środków komunikacji zdalnej (telefonicznie, pocztą elektroniczną) za pośrednictwem
sekretariatu Departamentu Środowiska w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego
w
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al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, od poniedziałku do piątku w godzinach 800-1600.
Uwagi i wnioski można składać w terminie od dnia 04.11.2022 r. do dnia 05.12.2022 r. Uwagi i wnioski
mogą być wnoszone:


w formie pisemnej: na adres Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Departament Środowiska,
90-051 Łódź, ul. Piłsudskiego 8;



ustnie do protokołu lub telefonicznie 42 663 35 30;



za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: sekretariat.sr@lodzkie.pl bez opatrywania
ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.
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