
Mszczonów, dn. 2019-12-05 
G.6220.13.2019.JJ 
 

O B W I E S Z C Z E N I E 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 Zgodnie z art. 10 § 1, art. 49 i art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -  Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2019 r., poz. 2096, ze zm.),   
 

Burmistrz Mszczonowa zawiadamia strony postępowania, 
 
że tut. Organ zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji  
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na.: 

 
„Budowie  kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody deszczowe ze zbiornika 
retencyjnego, zlokalizowanego na działce ewid. nr 1485 do rowu o nazwie PG-76/1 

na działce ewid. nr 1626/1 w m. Mszczonów, powiat żyrardowski,  
województwo mazowieckie”, 

 

 Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 Kpa organ prowadzący postępowanie, 
obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, 
umożliwić stronom wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz 
zgłoszonych żądań. Wypełniając ustawowy  obowiązek należytego i wyczerpującego 
informowania stron  przypominam, że  wspomniany przepis jest jednocześnie 
szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium 
postępowania.  
 W związku z powyższym, zgodnie z art. 73  §1 Kpa informuję, że z materiałami 
dotyczącymi w/w sprawy,  można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Gminnej Urzędu 
Miejskiego w Mszczonowie, Pl. Piłsudskiego 1, w pokoju nr 10 (w dniach poniedziałek, 
wtorek, czwartek i piątek w godz. od 800 –1600, środa  - od 800 – 1800) oraz zgłosić swoje 
uwagi w terminie 7 dni  od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia. 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 
1. Pani Katarzyna Giersz - pełnomocnik Panattoni Europe  Sp. z o.o.;   
2. Strony Postępowania – art. 49 KPA;  

3. a/a. J.J.05.12.2019 r.  

 

 
 
 
 



 

Do wywieszenia na tablicy ogłoszeń: 
1. Urząd Miejski w  Mszczonowie – tablica ogłoszeń, BIP , 
2. Pani Katarzyna Giersz (pełnomocnik) - z prośbą o wywieszenie w miejscu realizacji 

inwestycji;  
 
 
 

                                                 
             Wywieszono dnia …………………………………….…… 
                                                                                                 
                                                                                                    (pieczęć Firmy, Urzędu) 
                                         
             Zdjęto dnia ………………………….………………………                  
 

 
 
 
 
Po zdjęciu z tablicy ogłoszeń należy odesłać na adres: 
Urząd Miejski w Mszczonowie, Wydz. Gospodarki Gminnej 
Pl. Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów 

 
Sprawę prowadzi Jolanta  Jackowska 
 tel. 046 858 28 33 

 
 
 
 
 


