
BuR lsrRZ,llsZcZŻN1tuA
Pa. PllSldsk ego 1

96 320l.,]SZCZONÓW
ier cenlr€,6m0sp@pJJ
sekrelanal (0_46) 858 28 40

lvlszczonóW, dnia 2023,01.03

oBWlEszczENlE
Zgodnie z ai.la oŻz ań.49 ustawyzdnia 14 czefwca 1960 r, - Kodeks Postępowania

Administracyjnego (Dz.U. z 2022 r., poz. 2000, ze zm.), w związku z ań. 74 usl. 3 i ust, 3a
ustawy z dnia 3 października 2008 r, o udostępnianiu informacji o środowisku ijego och.onie,
Udziale społeczeństwa W ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2022 r., poz. 1029, zezm. - da|ej ustawy ooś,), W postępowaniu administracyjnym
dotyczącym Wydania decyzji o środowiskovvych uwarunkowaniach dla pżedsięWzięcia
poLegającego na:

,,Budowie zespołu agroturystycznego związanego z prowadzoną winnicą z produkcią Win
wrazzłowalzyszącąinfrastrukturąnadz,nlew.'l43i'l49,j,ew. 143802_5-Mszczonów -
obszar wie.iski, ob.. eW. 0016 - Dwórzno, na działkach ożnacżonych nr ew. l43 i l49,
położonych przy ulicy spokojnej W miejscowości Dwórzno, gmina Mszczonów", powiat
źyrardowski, woiewództwo mazowieckie.

Burmistlz Mszczonowa zawiadamia strony postępowania, że:
1. lstnieje możliwość zapoznania się z uzyskanymi W toku przeprowadzonego

postępowania następującymi uzgodnieniami i opiniami:

1) Postanowienie Regionalnego Dyrektora ochrony Środowiska W Warszawie nr WooŚ-
|.4221 .37 .2Q22.AST .5 z dnia 21 grudnia 2022 r. (data Wplywu do tut. organu
21.12.2022 r.) - dotyczy odmowy uzgodnienia WarunkóW realizacji przedsięWzięcia
polegającego na 'Budowie zespołu agroturystycznego związanego z prowadzoną
Winnicą z produkcją Win wraz z towalzyszącą infra§trukturą na dz. nr eW, 143 i 149, j.
eW, 143802_5-MszczonóW - obszar Wiejski, obr, eW, 0016 - Dwórzno, na działkach
oznaczonych nr eW, 143 i 149, położonych przy ulicy spokojnej W miejscowoŚci
DWórzno, gmina MszczonóW', powiat żyrardowski, Województwo mazowieckie;

2) opinia sanitarna Państwowego Powiatowego lnspeldora sanitarnego W Żyrardowie
nr zNs.471.1.13.2021.34 z dnia 'I5 kwietnia 2021 l. (data Wpływu opinii do tut, organu
19.04.2021 l.) - wyraża opinję, że dla pzedmiotowego pzedsięWzięcia nie istnieje
potrżeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;

3) opinia Dyrektora zalządu zlewni W Łowiczu Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie, znak WA.ZZS,5.435.1.135.2121.KP z dnia 27 grudnia 2021 r. (data
Wpływu opinii do tut, Użędu dnia 24.01.2022 r.) - Wyraża opinię, że nie istnieje potżeba
pżeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla WW. przedsięvfzięcia;

2. zoslał zgromadzony kompletny materiał dowodowy umożliwiający Wydanie orżeczenia
kończącego postępowanie.

3. strony postępowania z dokumentacją §prawy mogą zapoznać się W siedzibie Uęędu
Miejskiego W Mszczonowie, Pl, Piłsudskiego 1 (pok, Nr 5A - tel, 46 - 858 28 33)
W godzinach pracy Urzędu, tj, poniedziałek, Włorek, czwańek W godzinach od 800 - 1600,
W środę W godzinach od 800 -1700| a W piątek W godzinach od 800 - 1500, Jednocześnie
informuję, iż stlony postępowania mogą składać Uwagi iWnioski na każdym etapie
postępowania zmierzającego do Wydania decyzji.

Pouczenie: zawiadomienie Uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego
ogłoszenia,

otrzvmuia:
1, Pan Wiesław Gowin - Gospodarstwo Rolne Dwórżno,
2, Strony postępowania zgodnie z ań. 49 KPA,
3. ala. J.J.o3.o1.2023 f .
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Do wvwiesżenia na tabli cv oołoszeń 114 dni):

1. Urząd MiejskiW Mszczonowie - tablica ogłoszeń, BlP ,

2. Pan Wiesław Gowin - z prośbą o wywieszenie W miejscu realizacji inwestycji;
3. Pan Michał chojecki - sottys sołectwa Zbiroża, DWóżno ( z prośbą o vvywieszenie na

tablicy ogłoszeń W sołectwie)i

Wywieszono dnia

(pieczęć lnwestora, Urzędu, sołysa)

Zdjęto dnia

Po zdjęciu ztablicy ogłoszeń nalćży odeslać na adres:
Użąd Miejski w M*cżonowie, Wydz, GośpodarkiGminnej
Pl, Piłsudśkiego 1, 96_320 Msżeonów

sprźWe próWadżjJo anta Jackowska
tel 046 858 28 33
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