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DEcYżJA
usl, l pk! 2 ustawy z dnia 3 paździemika 2008 r, o udostę1:,:illiu inlo::l.l:cji
ochrolie. udrialc spoIceZclisl§a t ochrottic ślodo,\łisk oarz o oaenach

o środarj

l związku 'lodo_-il]!rJ 
(Dl, l], 1 ]0:: l, B)ż. ll)2(). zwanej dolej ..u§tłw4 ooś'').

,slarry o !io§l9p.:!rju jnlolm*.ij
^]egó ochronie, udzialć §połecżolistwa ri ochmnic śtxloł,irlił o::rz

]]. :;lalt*]lla ,rl7 ]]i.lialra\.h iltl]fi]11 .slłw (Dż. l_]. ? :019 l, poz. 1111),rrlirl:li; z r]łjl ]i rryrr:lirx 2rl1) r. (a:.l, §?r!ri9c il dr; l*e.]lucgo organl 1 l*rgo()§:,,1,1::_|:. j:19. Lrl1hio::cal w dnil j' :{]:0 .,. s'}ti]li PK;) l'.'r!]lrK()].'o:!e s.,l. ' vrr.7,!§i. r.p.ćltn!o\\rnci plzljz pclllonrr;clrila I'allią
ie decyzji o śl.]dolvi§k§*y.| n\!.r!nkox;.łi..L d]ł |,rź.d.ię-"7i9lix 7:.l.: .,?racł łtł l|łlii|, t2 n, &l.:irł,łł s§.rr;rd.. - Ł*a, |C-' 2r:''' * z.,źrr.r. t §rt rrirr.,a2 - Cór§

., .,§.orzeniu p.sl§Pn§,rnjr §,.]rl§§,1. *:.]r,.r' it r"j'. arri.§a!..o]-!l. .}rl.ł.k.nrni.§i dla.$ llrl(.d\i§lr/ię(i.l

Alaii.,e llirlli:.r!laza|.t iź illanowane przcclsięlzięlie jrst l},rn. rl lrLlr,-n llolia § ań. 7: .,!a a
,,,.,,,],, ,,,,: 

,.,,Ilz,,,rx|,}|ll s.,,(L.i n",.,.. ,,,,,l,,,.,,. .,, ,, p,r,p,,u.,, lt,1,,,, , J. /.,i\.\.ll .,,,"lj,l k,,\,Ini.1.1l ,]].l .;,tr,,,, ,/,llll](l7clllil ,,,,,".r1.,,, .. ..J,1. r.g,ornl;:.d!rl,ktrlr ochro]:} środolj:;!e. lir*r teIl potwierdzil slaścirrośi i{egionańcgo l)lrcltoras przrdllli,,lo,, < .1,,,,.,.

l:1: ,l;"::::l :":i 
, 
],1 

,:.._] ., , ,, , , l$tcncja lnego oddzjnlywłi]iil .. środo§ isko pżedii j('o§ !,illll, l\( l/l |!/tr]ł ' l, l,z.J.,e-,,ic, ,,,ln,r,-i. ll,.l, " §l .,l ]p".' 
" z"lą,k,ll !§ ] nst,, 1 pk 29lłżl.rii7.]li.r llad).\.]in]slro\\ .1 ,,]l!:L 

' l,.rop",l".)il;il .. 
" |L"wlt prz_casielzi{mo!{.rrl] żjlac7ico oddziab,§la it a!.l,,$^|U_ (t]ź l ; :0]o , p.,.,,' it. 

^!n.},nt 
(|ałei

...!7|.,fŻ0.lze nieln Z dn]3 ! l]:;it]]]ii:|1rJ r 1 Z uLJlll. / l. l l, /p,,l,, |dzcnl.r Rl,ir Vinistróri z ri::i:lll) "lZ.śni3 20i9 r, rl spralie przedsieszr,n.: ]r].]a]!)!ll Zri.I.z.:]!U *lilulll;*ll; Ia ś.odorri§'ro

]



W |oku lrOsadł !g.j l-.l)slcPo\lania zmj.ri'rrtgo do w}daĄix ninieisZcj dec:/'aż [\tl!i lla !r1...],
1§]|7.l]a 7 łolona!!iltlscln s^Rs-co\,: nirj, nicjscc ok.lilżności u.:.1],l.żli\r:a 3!( .[ .!.n.
7ri!]|d.]nlianie slrcn p§§ta|o\anir .j podeiłll)NłnYclr p,7., i]rglln cz\.n.ira.:!.rr. lłłladl|] 7rJsta{\
/_$l-\,1,1l(lcll1,1n\ J-jjj ,,',,J\lIlc,./!.,Jnl.,/,lI',:!D1| l ,,, /,i,ll,,. ,rl j'':nl o/,|ll n|.
niektórvch ustarr s zalrt,ljł ćziałali oslono§y.a rr ż§ iazlrr 7 fu,;piztsLrenianic:il .;.- rlinrsa SA]i!_(o!' ! (Dz. |. pz.875) bieg lcrnrin(i* adnri].]]sr1.1,]]l\ch zoslał P],?.!wTóconr,

1?ndnic l i]]rl l0 § l Lljl;]*:7 !]nii 14 czeńłe.l ]q60 r, K.rll! |.slępo§rr]. rd,lrinis!ńclirlqo
1I]/. U. l:(}]l i |oż. ]]5. 7e 7ltr,, ż\łanti da]ej .,Xla"). l{egionall} Dltekror l,il,s]rLtłr.posiapo\lnic ż,ź]]r.,rln:] s1lonon cż!! )| |ażi8ł § liari!]r] stadiurn por;9powalria.'a prrl wrdallicm

ii]].]'.n slos$rr)ic do llr1.71|t:ii, ],,1it ]tIsta§} (\).), § l$llZL!..r.l._] tlst, l!*.!l_!zrlnia l}1]pea
:1j]t) l o żmi:tl.r]. lslal\, l r:il;,,:rplianlu rn,, nrL,l. . .[l le! .llrolie. ldzirrlc
\połtc."ńst\\,a ]rra|lJrię środowiskit 0lrż .. o§!]Tici ll.jdzia]},rrll::l l.r srujoriis|u fl.i]ż nicklirf\i.h, / 'l,,o I n,,/ ,:, .. ,$ 1/ ,,l ,,|r] r" 6u, ,, ,,.,. l,, rll l,,;,.,,,.,, , ,,, ,

],! nairL 2l]21] l o żn]ilnia li.k16}cl] !sl.§" w zakutic rlziałali os,ll..ow;''.r * ,* , , Il n]Zpr7..1|7enianietn si1 *irllra SARS-(irV ) |Dl. l:, ,r,:,.. 8]5) sa§r]} }vl, zerljljr,lrirlne
n .ż\ nlx)ściach oag!a! ll.lladząceqo poslapo(llnic pJ,,.a.l ,1,1 i!§Zc l! ].r ił.

(rż. U. z 2019. l):]r, l8]9, zwanym dłlei ,.rorr..ąć,ćniem r 
',:ia 

:0 wżśś::ia 20]9 r'] t1o
prz€dsię\łZicć, * r, zypadku. którlch Dll(d dnicll {,.,;cl3 \Ą Ąci< (o/PłrządZęni, ws/ć/Ylo | lric
zakonczono pl,,}l)ajlnnlcJ Jednego 7 P,n!}owłń W 9prawie decyzji, ż8r§3ż9a luŁ, uci!!.,',r] kar_vcŁ
lr§r§ w art. 7l ust, l ołr7 ań ?) ]]sr ;-ib $st$vv ooś, §to!{'. §ię pi:łli;, ir;tyctlczar, ,ł. vaj4c
,źiem n, uładzo, j.e ploccdoya|ia rł post]ępowani§ t]aó\!.§1 rozpocąi.) l11 1rzed dniex lr..jścia w
życie przepisó.ll, ro?łorzldzrn:a 7 dnia 10 wrześnitr :r:9 (, naleZy ito*wać pńpis1, obolviązu]ące na
ltlocy fozporądzeni. ż &]a 9 listopada 20 1 0 r

W dlju ć ]ipci 202l r do Re§ir!x1].]cgo Dyręklora wply&l vr:i.§.k jrlre§tola ?, a..]'t6 1ipca 2!21 r, zrrŃ: lOS2.dJ:,1.ż02l ..1K,93.1RE-0194?_l, infunTują., ,l'r..}§niu !!ri.§iu
: Yd*ia decyzji o śtdowiskowych uwa$nkolvanin 1.: i! planowan3 prr.rdsięwzięcia
] }v konsekwencji \M]o§ą§y 1} !.rr]orze§ie ptorła&,rra§a §,tutejs7ł.:t l;rąrlzie ńsaępuwsnh w §mptzedmiocie-

W 
:""_:Y:|.",d,.,,,"§9 .ysĘpicni, Recion{]ny 

')tekaor 
obl!ie§z.że'l:.m ? dnia l J la§§rraa 202l r..

z'a}. wooS f1,420,]ó.2t1l9,Ac_ż1. zaw}domi} sfony o &rlr!łości !!:.,}.\ri.irc§ia §ie co do
z.bfanych dorrodów imaleriąłó*..az żgło§zonych ąl]i1 w §rrawię pwer: ...r,,:l"i"rn;;;,;):ń";;yęedmiotowe łł, obwieszc;c1..il " d!]iĄ 15 liś§rar. 202l r. zostłlo rrieprtwiałor.o porla;:e do
publicmej wiado$ości !Ęez {J.żąd Mia§ta i a].]r:ny 6óra Kalwaria W iwiązk z polłyż§łm
Re8ional*y Drrcltot ob!łieszcżeniem ? dni6 3 !!ćrgo 2022 r,. znak| wooŚ"tl.i20.]r.:0]9.Ac.2ó.
ponorvnie 7§i,,]rdomil strony a ]ar§ż]iłośei i|ypowiędzel a sig l:a ljo żebrar:y.'] 

'rYodówi nxlłriałów oraz zgloszony.h ąd..li.'. sprawie prżed llydąni.m roż§i:zy9ilcia.

żgodnie.z trelł! żń- 8ód B§t. 1 pkt 2 tl§r.n], ooś, organ wraściw1 rlo rl-dania decyzji
o środowisłoq,ch §lrrr1rnkowaniach na §n]ó§ćk podmiń piarru.jącego poi,j9rie real;łl§i
ptz d.irrzjg.ia uma.za postępowąllil; 1ł spruwie wyda.j; diizia rl ś-rodorłisllxyJh
§xrr§.]arlłrniach _jeż€li nie żagaąża to il1tg]lsowi §pobczn ]j,]r.

7godłje z art,4 !§1,2 ustawy anieniaiącej ustawę ń\ ,,uo spraw \łsl§zę[,ch na podslarrie u!:a§,v
ż,nienianej w ,.r n:ezakoliczonych |rzęd dn;em 1.1sela $ z)cie ninńj.?ej usbuł .to._ ł .;
przepis) ad,8od Jslns} /miellianej s ań l w brżmieriu nadanlm niniejrza _.ra*ą..

1v przedmiótow€j sprawie o *}a.&nig ww. wniosku *yJa4pil plio§kodaw§r. a łmo.ze.j€ lo nie
zagraż intetesorvi §pole.a9rj a].



f§żg]?§]rr§ 
'r§lłyż.sze 

postanowiono olzec jirł , §enteRcji

f!r!rtnie

od ninie,§z.i decYzii strolie shlzy pla!ło §,j,§i§a:a ad*olanią z' poś3d.]j"",n (!§ionr:nego

iri*ti"ri'6r,ió Srodowiska u W.lszw]e, d$ 
"llr":nego 

Dpeklora 
'€':,§i,:y 

§:*];wis]<l

.,,, Lłr " ,l t 1.1dlll nd dai} idj doręcz. r]J.

ly łna.ia biegu t€rminu do wniłsicn]e q:i,.ołalia śrona mói:] ?:-""',,:'T a do w i'signia

;r;;i; *;;"" ofganu admili§ł,]r§ji pu|li.3ej, który łyd""ra,, §"'kjem cłgo będłie

§§&r.mość i pra\łomoclość d€!yą]i.

W orzvoadku zrzeczenia:l1 pmwa do wnrsieł} oiN|*ir 9d &:yzji l ir§t§,yj",;, §'*,,l, ,',,"i,
rlo..yc u rej sprawie róu n .ż ,(JI!, do sadu admin,,lre,',cH

i{t,§l
0

,]',,,

i--i6ilX S,,ą, * W*szawje , za p§śred i9l!i93 p§ł§ó§§,§ik,, 
"llli

PKP lołski€ lml€ Kolqiowe S.A-
!l. 1r],!o*ż ?t.0],737 warszawą Centlala;

Q slrł: rol,rpo"an'a z8odnie Zań lsKpai
]r. a!.

Do _ j"J u]Ą, ) l-i
- ReglU|&l} D}YłlDl ochlnn\ Srodo,Visl'a § Loo,,i

ul. Tralgurta 
'J, 

9i- t l3 Lodż;
Państwotl.J Po\,vistowy tnśpekor sanitartty § pi'§e§zni§ 

'§ ' 
ch),i'."l:

,ll, Dv o§\,] r,05 5l0 Konslancin,Je/iuma:
l'lr1,^ ol l(Yć o,ulnc8o Zaźedu Go,podalki \^ odnej w waF"ąv ie

Plńllwo,*ego 0o"podlrr§lwa u odnś8o Wod! Pol,;'c
u], żarzecze 13!,0],l94 warszawa,

/a.



R§GIoNALNY DYR[iKron
OcHnoNy śIroDo§/lsKA

w'§trAł§;a,{wIli

§,o()S- ll łl0,]!.2N ] !..1( j.,:t]

ol]Wllr§ża:}]§l|

Rąionalny §yłttl Olhrony Środowislra w §,rsł:xi |zx:*y d;{e.i .,R9gional y& iłre(torcm'')dziĄąc na port*a*:il:
arr, 74 ust, ] pkt i !s!a$y 7 dllia } pałzigrnika 2008 r. o !do§§pr]r.a: 

'§a..r.rcj: 
! a..dowiśku

l Je8o ocLlrunlc. udz]łIe sP.lec7eństwa w oc''.onie ś:rrćowiska ola7 o ocenrr' .aa?rralrani. n''
środowisk§ {rz.f,, 20?2 r. póz. i0:r, żlylrr.j a.lej ,,u§t{wą ,),ri), " ;ipl"
z ań.,4 !§. ] .u§&:ry z dnia 19 lipca 20|9 r. o a:,li:xi: irawy o uiostęplńiu nt;,,,no...1,
o _środowis]r:: !.];6o oclrronie, udziale spo,lrczeńs:wa l; or:hronie środowisia r.r2 a §ce§{r'
oddzia§.wania na śród§lYi§|o lrraz ni€których innych u§taw ()7. Li, ,:rl9., ,.r. !.'l7).
Yzwięk! z att.49 ::st'lr: zrllia 14 czerwca 1960 r_ Kodek§ p.rj'ęaarr&ra :xi*i..i§1l:tyj:.:l9
(D?..u, z2021L poz. ?f:, r. rł.). zawiadamia stony po§tępowa[ią
cń. 85 U.t, i ll5laĘ ooś poJajc do puD'icznej wiadomo;ci,ił v da]l 18 lJ,Ąa 2022. r. w},dał decyuję, Z:aa: woaa,ll420,3ć.20]9,Ac.29. kró.a órłlrł

u ulllor,/c,t,u posĘpo\Ia-:r * {o?wie w]d?ulia decrzli o ,lou.,ll.^..,,r.', 
"",,-,--.,r""i."r, łi"

p7.cds!ęwzlęcl! 
_pn,: 

,.Pła.ę na ljnii fu]bjąwej hł 12 ha odciĘku skiefrrićpi.. * 
'.ra, 

aa-' 
'r)''* Zadunie l Skiemiewice - aó/a Xrrłrriłr,

/, r,:]t l,rictrz1l r J,,tll ! lL. ł .1,, ; uapoznać się |itożnn \\. si.rli§i. 
'a.]!i.:]a|nci 

l)!rclć]]i]-]l",-\ i|,d,Ńj\|',l § \\,,| ./ -,. , \.,llj,iesl-,,3 l \l ,,,,\\ l, /,-,. , l] .l,,JJ/,lllt , ,

I 'lu .,,_.j,Jzindth o . l *,/., .j:]?)n] unló*,ieniLr sic teiclilnielnic pr;ć ir :2 Jja jn.]j
iql.i nlill*ł pLtcl adrcsem: ]rt]b!! l]!L.gti.!1 \1r.s,,tl\34dr}5.g!r ,|1, Ponailr,l ,u lrrir:l1 rllrr;]i
nlr,).i, 1r|rrrr.a si| § Irjż.j w\,nlicnio{]vcł |rliiió§l].

P]rradto dec}zja podlega irdosĘpna.ri.., §k§§ 14 dni w Biuletynie Info.łrg§ji P!b:i.?:ej n* 3a.§nle
i§:.rnćaolłej Regionalnej Dy.rekcj j &lrrrxy Śroiowiska w Warszawie,

Dziei ,d.§ęlnienia treści decy{i: 18 maja 2022 r,

|rl{r:,łl, ]3 usl. l i u§t. 2 Rozporządżlnj. 9rrtan}enlt §u.op§js§ego i Rżdy (UE) 2016/679 z dnia 27kłieJni' 3rló r w sprawi§ ochr§ny osób fżJ,cżnych ł, ,*ląitil z lrzerxa.ił:eol daay,ci osoborrych
aw §płd*'e .1rabódhe4o plż.?lr$, ,a*j|h danlch arż chytenii brekł|y 9s/:t6/'wt (łl. JŁ )r..}, 

'}9ż 04.05.20 l 6, str, ] , z\łanego an:.j ,,xrra") i§fr.fiuię, że I]) Adnrinśt atorenr P.ni/lrt.n 
'r,]r.]. 

,r§!.wych je§t Regionainy Dltektor oclron} slodo$lskav Warszawie, Z Adminj§ba§&§ l]lrżrJ loltt*ktow*c się za pomocą poc4 rrad}c}jnej na ź,lrćs L1. H.
§j€nHewicza 3,00-015 watśżlvą ?f po§.cdni§twem lalLl poa numerern 12!]'556-56 02. ]:ra zipo§€dnictwem poczt, ebktrorr.?r].,ji .'rr§a,wa@rdos.gov,pl.'

2) )fulalr z inśp§ktor.§ §rŁ,.r} laalryci w Regionalnej D}T€kcji ochrony Ś:odowiska lv Warszawje
nastepuje Za pomoaą§a.!r!:.,rrail 8j-§a.śzawa@rdos,gov.pl, 

-

3) Panipana danę osobo] e §q prćt!1rrll1ć,lJ .e:u r€atiza.,i] obo$iązta, §,§iĘący.a z p!.ri.a*
lr.l!ri, !a podstawie.n. 6 u§r. 1 lit. c RoDo, tj, w oparc]rr o niezlg&dć dlll 1.3t1ni..]r;r.rr?'{
pral,ne3o (isż4c(§o 1. 

^4) Pani/Psna dane osorr§, ,].§r§ byc udo§Ępniane prżez Regionalną D}tekcję oclton} S.odawi§k
w Wajsżavie innyn n }ra].,§r1.

- na pod§taw:. ,!,rrri.a, pawa powszechnie obowiązującego,

§'atzau;. rlnia llt nld.jl 20:: r



, ż !1łł!' l:. !1,,o.riv,ek pmwly .i4ący nn 
'a]rr]ristratorze.- i]ć pżelwalrrri. j.sl njerbędn€ do r,łN.rrr.,ri rndania realizowanego w j.l.ra3j. §i}]i./,i.r],i].

, 1ł ńmach §p:awowania wkiu! pl|l}ir.r..] }ri!;er,!nej Administrćao$*,i.

J) Pani/Pana dane osoirowe nje będą prżekarł*.-r:], a.,.'.:l§t§,a trżćcić]golóĘaizż§j] nłd:ynaroi]ow(j.

§) Podanf prżeż Pani6.1Pi1na dane o§obowe będą ,.7.']:!§},łane plżrż §lT es §iozbę&t], do realiżacji ceh
prżclwarmnia. w t}fi :ównieź obowiąZk rcli§irrrrj]r.§. §yniknjąc€g0 z prż§pi§a* p!&w& at]b ?r?37
okre9 niezb§dny do ustalenia, doclrodzenia lub olraj, 

'..:.r.ń.7) Posinda Pani/Pan pra\ł,o do§tępu do treśCi §woicL dar:yll *a: lBrvo i§h spr§sro§.niŁ usunL.aLd,

o$ói€zenja pr7jlwarzania, prawo do przenoszenia dłnycr, ,!,:.§. §ili.siellia §prż"e€i\Yu.

8) M, |,uj/r§ ,..lYo w[ieśieni? skaJgi do Prezesa UlŻę& orn:o:ly )any.h osobowfch. 8.iy rrżni
|anrlj*l, j' !.xlrnsrżanie danr.h osoborych Pani/Paiź dó},.ż'i.rri §r1:§?& p.zepi§y RoDo.

9) p.rrnl. |r7.7 |,tnił!'an, dxn}.h §1ol}t)wych jesl wymogi.r, r"!vnym, .le$ P6ni/Par zo!§wiizżnE dr]

i.1, p.n rr, . kofis.§Ycicj:j ,ae§'!]!Ńa dai}-ch osobow},.' 
'§dżi. 

l)r3k t1lożlilvoścj proreij§,!łania

]1]J Dane ldo§tpnj§n! ,r"& Pmią/Płnd nić :ręą podlogaly profilowan]x, ał'łir. l.n. .ie będa

pże11\?rża0§ § 3p§a| 2rralrna.r-zołany w §Ąn rĆwrrjeż w formie pTofi]owanlr.

Yiil:KlOR
Oe}orl Ś §i§la!! ia

.':].,

?rrirral; 
'.!r?]a 

|€gionalne8o Dyrekbl. §.!:.r: Ś&Jdo{,!ska w wa$żawic 7 ćniit :li j]]l|i. :a:: r., ,,łl,
lvoaali.,ła0.]ó :1] a 

j'.ĄG.29,

t.
2.
3.
4.
5.
,o
,7

8,

9,
]0

RcgionaIne.i DyreLC j l i}chn]ll]- § 
'.L.§7a,!vie. 

ul Sienkielvicza 3,00{1J 'W.ć2r!,§i

R€gionalnej Dyrekcji ochfony srodolv:§kn y l.rdr,i, ::a. :żugutta 25, 90- 1 t 3 Łodź;
Uźłdżje crriny skiemiewic€. ui, Reymontr:J, 

'' 
ti.}0 §iicniewice;

Ulzędżie Miasta Skiemiewice, u], R}nek l, x-t0n §:ij.,§ie\r:.ri
Urzędie ominy Pu§Zcza Marialiska, ul, stad§lr§ć P.Eryi§]a.§§ i, 96-330 Plszc^ Ma.jaliskr;
Urzędzie Mi€jskitu w Mszczonowie, pl, Józć{a Pj}§irdśir.3. j, 

'r::ć 
Mśz.żonór";

Urzędzie Gminy żabi. Wota, u], ció\Ąna ], 9ó-32l żabia \y8ta|
Urżędżie Miqiskin w Tarczynie, ul, Juliana stępkoiłskiego 17,05,5j5 Tarcąvn:
Urżędzje G iny Prażmów, u]. Piotra czoł€hanskiego 1 , 05-505 ?r*żiót!;
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