
WÓJT GMINY NADARZYN 
ul. Mszczonowska 24 

05-830 Nadarzyn 

Nadarzyn, dnia 8.06.2021 r. 

ROS.6220.9.2019.KP.28 

OBWIESZCZENIE 
WÓJTA GMINY NADARZYN 

Działając na podstawie art. 49, art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania 
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), art. 30 w związku z art. 79 ust. 1 oraz art. 153 
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 
283, 284, 322, 471.) podaje się do publicznej wiadomości, że: 

1. W toku prowadzonego postępowania administracyjnego, wszczętego na wniosek złożony w dniu 
4.07.2019 r. przez Panią Katarzynę Giersz, ul. Częstochowska 38, 42-350 Koziegłowy, działającą z 
pełnomocnictwa Pana Marka Rytych, działającego pod firmą „Marek Rytych Architekt", Al. 
Niepodległości 214 m 16, 00 - 608 Warszawa, w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przed 
wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji planowanego przedsięwzięcia pod 
nazwa: 

„Budowa i eksploatacja zespołu produkcyjno - usługowo - magazynowego wraz z przestrzeniami 
socjalno - administracyjnymi, z towarzyszącą infrastrukturą, w tym zespołami parkingów", 

na działkach ewidencyjnych nr 990/5, 989/2 w Nadarzynie, obręb Wolica, 

po przedłożeniu przez Wnioskodawcę uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko, w dniu 
8.06.202Ir., zostało wydane postanowienie Wójta Gminy Nadarzyn, znak ROŚ.6220.9.2019.KP.27 
o podjęciu zawieszonego wcześniej postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach realizacji w/w przedsięwzięcia; 
Na w/w postanowienie zażalenie nie przysługuje; 
Z treścią w/w postanowienia Wójta Gminy Nadarzyn oraz dokumentacją dotyczącą postępowania można 
zapoznać się w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Urzędu Gminy Nadarzyn, ul. 
Mszczonowska 24, pokój 223 w dniach przyjęć interesantów w godzinach pracy urzędu, tj. w godz. 900 -
8 w poniedziałki, w godz. 8 — 16 w środy oraz w godz. 8 w piątki 

MIN"S 

Wywieszono od dnia ^0-.MW:..C.O.fri..lK do dnia ...£r.Pr..W...:..(&SnS.t'. na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Gminy Nadarzyn oraz w Biuletynie Informacji Publicznej http://www.bip.nadarzvn.pl 

* Możliwość bezpośredniego dostępu do dokumentacji postępowania oraz możliwość składania uwagi i wniosków ustnie do protokołu mogą 
być ograniczone, zgodnie z obowiązującymi wymogami sanitarnymi w związku z epidemią COI7D-/9 

Otrzymują: 

1. Pani Katarzyna Giersz, 
2. Urząd Gminy Nadarzyn - kopia a/a 

ul. Częstochowska 38, 42-350 Koziegłowy 

Przygotował: Krzysztof Pietrzykowski, teł. 22 729 81 72wew.l4l srodowiskofdwadai zvn.pl 

http://www.bip.nadarzvn.pl
http://zvn.pl

