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BURMISTRZ

ngr inż. Józef Kurek

Na podstawie ań. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r, - Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz, 2000, ze zm.|,w związku z ań. 30 i ań. 33 Ust.

1 onz ań. 34 ustawy z dnia 3 pażdzielnika 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa W ochronie środowiska oraz
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 t., poz. 1029, ze zm, ), Burmistlz
Mszczonowa informuje, iź:

1. Postępowanie W sprawie Wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięWzięcia polegającego na ,,Budowie insialacii do przetwarzania
piasków z czyszczenia kanalizacji deszczow€j, studzienek i pompowni Wraz
z instalacją uzupełniającą i niezbędną infrastrukturą techniczną,
zlokalizowanego na działkach o nr ewid. 63i,l1 i 63/13 W mieiscowości
Grabce Józefpolskie W gminie Mszczonów, powiat żyrardowski
(143802_5.0019.63l11;'143802_5.0019.63/13) - zostało Wszczęte w dniu 13
pażdziernika 2021 r_,

2. Plzystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Wyżej
Wymienionego pżedsięWzięcia;

3, Postępowanie zostało Wszczęte na Wniosek Pełnomocnika Firmy GsG
lNDUsTRlA sp, z o,o, ul. Granitowa 47,70-750 szczecin|

4, organem Właściwym do Wydania decyzjijest Burmistrz Mszczonowa;
5. organem Właściwym do dokonania Uzgodnień WarunkóW realizacji planowanego

przedsięWzięcia jest Regionalny Dyrektor ochrony srodowiska W Warszawie;
Dyrektor Regionalnego zaządu Gospodarki Wodnej Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich W Warszawie, Państwowego
Powiatowego lnspektora sanitarnego W Zyrardowie;

Jednocześnie informuię o:
1) możliwości zapoznania się z rapońem oddziavwania na środowisko WW.

przedsięWzięcia, W We§ji elektronicznej W Biuletynie lnformacji Publicznej
na stronie: bip,mszczonow.pl, W zakładce ochrona środowiska - decyzje
środowiskowe, Dokumentacja W powyższej sprawie jest Wyłożona do Wglądu
W Wydziale Gospodarki Gminnej Urzędu Miejskiego W Mszczonowie,
Pl, Piłsudskiego 1, pok. nr 5A W dniach poniedziałek, Morek, czwańek
W godzinach od 800 do 1600, w środę od 800 do 1700 ipiątek od 800 _ 1500.

2) możliwości składania uwag i WnioskóW W terminie 30 dni, tj, od dnia 27
grudnia 2022 r, dodnia 25 slycznia 2023 r. Uwagi iWnioski moźna składać:

> W formie pisemnej - Biuro podawcze Urzędu Miejskiego W Mszczonowie,
Pl. Piłsudskiego ,l lub przesłać pocztą na adres Urząd Miejski W Mszczonowie,
Pl, Piłsudskiego 'l, 96-320 Ni]szczonóW;

> ustnie do protokołu - W Wydziale Gospodarki Gminnej Urzędu Miejskiego
W Mszczonowie, Pl. Piłsudskiego 1 , pok. Nr 5A, po Wcześniejszym ustaleniu
terminu;

> e-mailem na adres: Urzad,mieiski@mszczonoW-pl
3) UWagi iWnioski będą rozpatrzone przez Burmistrza l\łszczonowa,



Do Wywieszenia na tablicy oqłoszeń (30 dni):

1, Ulząd MiejskiW l\,łszczonowie -tablica ogłoszeń, BlP, lokalna prasa,
2, Pełnomocnik lnwestora prżedsięWzięcia - proszę o Wywieszenie na

ogłoszeń W miejscu rea|izacji inwestycji,
3, Softys sołectwa Grabce Józefpolskie - proszę o Wywieszenie na tablicy ogłoszeń

W sołectwje;
4. Na. J.J. o5.'l22o22 (.

Wywieszono dnia

Zdięto dnia

Po zdjęciu z tabiicy ogłosżeń należy odesłać na adres:
Urżąd lvliejskiW lMszczonowie, Wydz, Gospodarki Gminnej
Pl. Piłsudskiego 1, 96 320 lMszczonóW

sprawę prowadzi J. Jackowska
tel- 046 858 28 33
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