
Mszczonów, 25-05-2021r. 

G.602.3.4.2020.MG 

OBWIESZCZENIE 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca  1964 r. Kodeks postepowania 
administracyjnego (t.j. Dz. U z 2021r. poz. 735) w związku z art. 30, 39 oraz 40 ustawy z dnia 
3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 
2021 r. poz. 247), Burmistrz Mszczonowa informuje, iż: 

1. Toczy się postępowanie w sprawie opracowania dokumentu pn. „Program usuwania 
wyrobów zawierających azbest dla Gminy Mszczonów na lata 2020-2032 ”. 

2. Odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 
ww. projektu dokumentu. 

Jednocześnie informuję iż:  

1) istnieje możliwość zapoznania się z projektem dokumentu pn. „Program usuwania 
wyrobów zawierających azbest dla Gminy Mszczonów na lata 2020-2032” w wersji 
elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: bip.mszczonow.pl 

2) dokumentacja w powyższej sprawie jest także wyłożona do wglądu w Wydziale 
Gospodarki Gminnej Urzędu Miejskiego w Mszczonowie, Pl. Piłsudskiego 1, w pokoju 
nr 10 ( w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 do godz. 16:00), 

3) istnieje możliwość składania uwag i wniosków w terminie 21 dni tj. od dnia 26 maja 
2021 r. do dnia 15 czerwca 2021 r.. w następujących formach: 

• pisemnej na adres: Urzędu Miejski w Mszczonowie, Plac Piłsudskiego 1, 96-320 
Mszczonów, 

• ustnej do protokołu w Wydziale Gospodarki Gminnej, Plac Piłsudskiego 1, 96-320 
Mszczonów, pokój 10, 

• drogą elektroniczną, bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym, na 
adres: mglabinski@mszczonow.pl 

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko uwagi i wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez 
rozpatrzenia. 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Mszczonowa. 

                                           
 

Burmistrz Mszczonowa 
 

mgr inż. Józef Grzegorz Kurek 
 



                             

W załączeniu: 

1) projekt dokumentu pn. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy 

Mszczonów na lata 2020-2032 ”. 

2) opinia RDOŚ 

3) opinia PWIS 

 

 


