Mszczonów, dn. 25.08.2020 r.
G.6220.13.2020.JJ

OBWIESZCZENIE
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. z 2020 r.
poz. 283, ze zm.), w związku z art. 49 KPA, Burmistrz Mszczonowa

zawiadamia
że w dniu 25 sierpnia 2020 r., na wniosek pełnomocnika Firmy DAMCO POLAND
Sp. z o.o., wydana została decyzja znak G.6220.13.2020.JJ o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:
„Zabudowie produkcyjno-magazynowej z zapleczem administracyjno-socjalnym
i instalacją fotowoltaiczną oraz infrastrukturą towarzyszącą na działkach
oznaczonych nr ew. 1606/6 i 1605/14, położonych przy ul. Logistyki
w miejscowości Mszczonów, powiat żyrardowski, województwo mazowieckie”.
W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 §1 Kpa informuję, że z treścią
przedmiotowej ww. decyzji, można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Gminnej
Urzędu Miejskiego w Mszczonowie, Pl. Piłsudskiego 1, w pokoju nr 5A (w dniach
poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek w godz. od 8 00 –1600, środa - od 800 – 1800) oraz
zgłosić swoje uwagi w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.
Z uwagi jednak na ogłoszenie stanu epidemii z powodu COVID-19, zapoznanie się
z ww. dokumentem, uzyskanie wyjaśnień w sprawie, a także składanie odwołania
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mszczonowie, możliwe będzie po wcześniejszym
ustaleniu terminu (drogą telefoniczną, elektroniczną lub korespondencją tradycyjną) na
dokonanie powyższych czynności.
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. z 2020 r.,
poz. 283, ze zm.), informuję o zamieszczeniu w – Publicznie dostępnym wykazie
danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie –
wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ww. przedsięwzięcia.

Do wywieszenia na tablicy ogłoszeń (14 dni):
1.
2.
3.

Urząd Miejski w Mszczonowie – tablica ogłoszeń, BIP ,
Pełnomocnik - z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń w miejscu realizacji inwestycji,
A/a. J.J. 25.08.2020 r.
Wywieszono dnia …………………………………….……

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

