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OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, w związku z art. 30
i art. 33 ust. 1 oraz art. 34 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283, ze zm.), Burmistrz Mszczonowa
informuje, iż:
1. Postępowanie w sprawie wydania
decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie zakładu przetwarzania produktów
spożywczych pochodzenia roślinnego i zwierzęcego wraz z niezbędną infrastrukturą
techniczną” w Mszczonowie, na działkach o ewid. 90/6, 89/6, 89/4, obręb 0001
Mszczonów, powiat żyrardowski, województwo mazowieckie - zostało wszczęte w dniu 03
lipca 2020 r.;
2. Przystąpiono
do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko wyżej
wymienionego przedsięwzięcia;
3. Postępowanie zostało wszczęte na wniosek Pana Roberta Kowalskiego - pełnomocnika
SARIA POLSKA Sp. z o.o. ul. Zawodzie 18, 02-981 Warszawa;
4. Organem właściwym do wydania decyzji jest Burmistrz Mszczonowa;
5. Organem
właściwym do dokonania uzgodnień warunków realizacji planowanego
przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie,
ul. H. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody
Polskie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej ul. Zarzecze 13B, 03-194
Warszawa;
6. Organem
właściwym do wydania opinii w sprawie realizacji ww. planowanego
przedsięwzięcia jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żyrardowie,
ul. Moniuszki 40, 96-300 Żyrardów.
Jednocześnie informuję o:
1) możliwości zapoznania się z raportem oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia,
w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: bip.mszczonow.pl.
Dokumentacja w powyższej sprawie jest wyłożona do wglądu w Wydziale Gospodarki
Gminnej Urzędu Miejskiego w Mszczonowie, Pl. Piłsudskiego 1, pok. nr 5A w dniach
poniedziałek, wtorek, środa, czwartek i piątek od 800 – 1600. Z uwagi jednak na ogłoszenie
stanu epidemii z powodu COVID-19, zapoznanie się z niezbędną dokumentacją sprawy,
uzyskanie wyjaśnień w sprawie, a także składanie wniosków i uwag w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Mszczonowie, możliwe będzie po wcześniejszym ustaleniu terminu (drogą
telefoniczną – tel. 46-858 28 33, elektronicznąjolanta.jackowska@mszczonow.pl lub
korespondencją tradycyjną) na dokonanie powyższych czynności.
2) możliwości składania uwag i wniosków w terminie 30 dni, tj. od dnia 22 kwietnia 2021 r.
do dnia 21 maja 2021 r. Uwagi i wnioski można składać:
 w formie pisemnej – Biuro podawcze Urzędu Miejskiego w Mszczonowie, Pl. Piłsudskiego 1
lub przesłać pocztą na adres Urząd Miejski w Mszczonowie, Pl. Piłsudskiego 1, 96-320
Mszczonów;
 ustnie do protokołu – w Wydziale Gospodarki Gminnej Urzędu Miejskiego
w Mszczonowie, Pl. Piłsudskiego 1 , pok. Nr 5A, po wcześniejszym ustaleniu terminu;
 e-mailem na adres: urzad.miejski@mszczonow.pl lub jolanta.jackowska@mszczonow.pl.
3) Uwagi i wnioski będą rozpatrzone przez Burmistrza Mszczonowa.
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