
Mszczonów, dnia 2012-02-06 
G.6220.02.03.2012 
 
  OBWIESZCZENIE 

o wszczęciu postępowania 

 Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz  art. 73 

ust. 1 i art. 39 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. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), zawiadamia się, że w dniu  31 

stycznia 2012 roku zostało wszczęte na wniosek Firmy ”BUDOKRUSZ” Sp. z o.o., 

postępowanie administracyjne  w sprawie wydania  decyzji  o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Eksploatacji 

kruszywa naturalnego ze złoża WRĘCZA – OLSZÓWKA II na działkach oznaczonych nr 

ewidencyjnymi 9 (część drogi gminnej), 10/2, 12/2, 13/1, 13/2, 14/1, 16, 38/1, 42/1 i 43 

położonych w miejscowości Wręcza A oraz działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi 322/4 i 

323/2 położonych w miejscowości Olszówka, gm. Mszczonów, pow. żyrardowski, woj. 

mazowieckie.” 

Zgodnie z art. 10 § 1 KPA organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić 
stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji 
umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych 
żądań. Zgodnie z art. 28 KPA, stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku 
dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny 
lub obowiązek.   

Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w Wydziale Gospodarki Gminnej 
Urzędu Miejskiego w Mszczonowie, Pl. Piłsudskiego 1, pok. nr 10, w godzinach pracy 
Urzędu tj. poniedziałek, wtorek i czwartek  w godzinach od 800 – 1600, w środę w godzinach 
od 800 – 1700, a w piątek  w godzinach 800 – 1500. Jednocześnie zawiadamia się, że pismem z 
dnia 06 lutego 2012r. znak: G.6220.02.01.2012 wystąpiono do Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Warszawie z prośbą o zajęcie stanowiska odnośnie potrzeby 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia, planowanego w 
miejscowościach Wręcza i Olszówka,  gm. Mszczonów.  

Ponadto na podstawie art. 21 ust. 1 i ust. 2 pkt 9 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. Nr 199, poz. 1227 
z późn. zm.), informuję o zamieszczeniu  w – Publicznie dostępnym wykazie danych  
o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie – wniosku o wydanie 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację  przedsięwzięcia: 
 

 

Do wywieszenia na tablicy ogłoszeń: 
1. Urząd Miejski w  Mszczonowie – tablica ogłoszeń, BIP , 
2. Pan Andrzej Osial– sołtys Sołectwa  Wręcza (z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń), 
3. Pan Mieczysław Długaszek – sołtys sołectwa Olszówka-Nowy Dworek (z prośbą o wywieszenie 

na tablicy ogłoszeń) 
4. „BUDOKRUSZ” SP. z o.o.(z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń w miejscu realizacji 

inwestycji), 
5. A/a. R.W.06.02.2012r.. 

 
Wywieszono dnia …………………………………….…… 
 
 Zdjęto dnia ………………………….……………………… (pieczęć Sołtysa/Urzędu)                 
 
Po zdjęciu  z  tablicy ogłoszeń należy odesłać na adres: 
Urząd Miejski w Mszczonowie, Wydz. Gospodarki Gminnej 
Pl. Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów 

Sprawę prowadzi J. Jackowska (tel. 046 858 28 33) 

 


