
                                                            Mszczonów, dn. 2021.08.06 

G.6220.19.2021.JJ 
 
 

I N F O R M A C J A 
 
 Na podstawie art. 21 ust. 1 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 2021 r., poz. 
247, ze zm.),  Burmistrz Mszczonowa informuje o: 
 

 wszczęciu postępowania w sprawie wydania  decyzji  o środowiskowych 
uwarunkowaniach  dla  przedsięwzięcia polegającego na „Budowie punktu zbierania 
odpadów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zlokalizowanego na 
działkach o nr ewid. 63/11 i 63/13 w miejscowości Grabce Józefpolskie w gminie 
Mszczonów, powiat żyrardowski (143802_5.0019.63/11; 143802_5.0019.63/13).     

 
 zamieszczeniu  w – Publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach 

zawierających informację o środowisku i jego ochronie – wniosku o wydanie decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia. 
 

1. Postępowanie zostało wszczęte w dniu  29 lipca 2021 r.  na wniosek Pełnomocnika 
Firmy GSG INDUSTRIA Sp. z o.o. ul. Granitowa 47, 70-750 Szczecin,  która  jest 
Inwestorem przedsięwzięcia.  

2. Organem właściwym do wydania decyzji jest Burmistrz Mszczonowa. 
3. Organem właściwym do wydania  opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia OOŚ  

i zakresu raportu  jest  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, ul. H. Sienkiewicza 3, 
00-015 Warszawa,  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żyrardowie,  
ul. Moniuszki 40, 96-300 Żyrardów i Państwowe Gospodarstwo Wodne, Wody Polskie,  
Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu, ul. Ekonomiczna 6, 99-400 Łowicz;  

4. Organem właściwym do dokonania uzgodnień warunków realizacji planowanego 
przedsięwzięcia jest  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, ul. H. Sienkiewicza 3, 
00-015 Warszawa,  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żyrardowie,  
ul. Moniuszki 40, 96-300 Żyrardów i Państwowe Gospodarstwo Wodne, Wody Polskie,  
Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu, ul. Ekonomiczna 6, 99-400 Łowicz;  
 

 Zgodnie z § 3 ust.  1 pkt  83 lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 10 września 
2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), powyższe przedsięwzięcie zalicza się do inwestycji mogących 
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których  obowiązek sporządzenia 
raportu o oddziaływaniu na środowisko  może być wymagany.  

 

 
 
 

 
 

Do wywieszenia na tablicy ogłoszeń: 
1. Urząd Miejski w  Mszczonowie – tablica ogłoszeń, BIP , 
2. Pełnomocnik Firmy – z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń w miejscu inwestycji, 
3. A/a. J.J. 06.08.2021 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 


