Mszczonów, dnia 2020.04.20
G.6220.04.2020.JJ

OBWIESZCZENIE
Zgodnie z art. 10 i art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, w związku z art.
73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 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. z 2020 r., poz. 283, ze zm.),
Burmistrz Mszczonowa zawiadamia
strony postępowania o wydaniu niżej wymienionych opinii przez organy ochrony środowiska
dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na:
„Budowie i eksploatacji zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego wraz
z przestrzeniami socjalno-administracyjnymi, oraz tow. infrastrukturą, w tym zespołami
parkingów na działkach ewidencyjnych nr 61 oraz 203, obręb Zbiroża, gmina Mszczonów,
powiat żyrardowski, województwo mazowieckie”:
1. Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie nr WOOŚI.4220.220.2020.AGO.2 z dnia 03 marca 2020 r. (data wpływu opinii do tut. organu
03.03.2020 r.) – że dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie i eksploatacji
zespołu
magazynowo-usługowo-produkcyjnego wraz z przestrzeniami socjalnoadministracyjnymi, oraz tow. infrastrukturą, w tym zespołami parkingów na działkach
ewidencyjnych nr 61 oraz 203, obręb Zbiroża, gmina Mszczonów, powiat żyrardowski,
województwo mazowieckie” - istnieje konieczność przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko;
2. Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żyrardowie
nr ZNS.471.1.12.2020.42 z dnia 28 lutego 2020 r. (data wpływu opinii do tut. organu
02.03.2020 r.) – że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma potrzeby
przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko;
3. Opinia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich – Dyrektora Zarządu
Zlewni w Łowiczu, znak: WA.ZZŚ.5.435.1.155.2020.KP z dnia 31 marca 2020 r. (data
wpływu opinii do tut. Urzędu dnia 06.04.2020 r.) dot. braku potrzeby przeprowadzenia
oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia;
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 ww. opiniami w Wydziale Gospodarki Gminnej Urzędu
Miejskiego w Mszczonowie, Pl. Piłsudskiego 1, pok. nr 5A, w godzinach pracy Urzędu
tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 – 1600, oraz na stronie bip.mszczonow.pl.

Do wywieszenia na tablicy ogłoszeń:
1. Urząd Miejski w Mszczonowie – tablica ogłoszeń, BIP ,
2. pełnomocnik - z prośbą o wywieszenie w miejscu realizacji inwestycji;
3. sołtys sołectwa Zbiroża – z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń w sołectwie;

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

