
WÓJT GMINY NADARZYN Nadarzyn, dnia 22.11.2021 r. 
ul. Mszczonowska 24 

05 — 830 Nadarzyn 

ROŚ.6220.3.2021.KP.15 

„, OBWIESZCZENIE 

WOJTA GMINY NADARZYN 
Działając na podstawie: 

art. 10 $ ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity — Dz. U. z 

2021 r. poz. 735 z późn. zm.) w związku z art. z art. 74 ust. 3 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 (tekst jednolity — Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) zwanej dalej 

ustawą „ooś”, zawiadamiam strony postępowania; 

art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 29, 30, 33 ust I, art. 

34, art. 35 w związku z art. 79 ust. | ustawy „ooś” zawiadamiam społeczeństwo, że: 

L., W związku z przystąpieniem Wójta Gminy Nadarzyn w dniu 3.9.2021 r. do przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji 

przedsięwzięcia, wnioskodawca — Przedsiębiorstwo Komunalne Nadarzyn, Sp. z o. o. ul. Graniczna 4, 

05 — 830 Nadarzyn, reprezentowane przez pełnomocnika — Pana Rodryka Świerczoka PPHU Eko — 

Karat, ul. Warszawska 12/4, 58 — 500 Jelenia Góra, przedłożył w dniu 6.11.2021 r. Raport o 

oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą: 

  

  

Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Nadarzynie, 

zlokalizowanej przy ul. Turystycznej 

na dz. nr 450/1; 451/1; 452/1; 453/1; 454/13 "= 456, 457, 458, 458 AMI, obręb 0001 Nadarzyn     

Po przedłożeniu przez Wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu na środowisko, w dniu 22.11.2021r., 

zostało wydane postanowienie Wójta Gminy Nadarzyn, znak ROŚ.6220.3.2021.KP.13 o podjęciu 

zawieszonego wcześniej postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach realizacji w/w przedsięwzięcia; 

Wójt Gminy Nadarzyn wystąpił w dniu 22.11.2021r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w 

Warszawie o uzgodnienie warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia; 
Dokumentacja dotycząca postępowania (wniosek wraz z załącznikami, w tym z przedłożony raport o 

oddziaływaniu na środowisko) jest dostępna w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Urzędu Gminy Nadarzyn, ul. Mszczonowska 24, pokój 223.* Raport o oddziaływaniu na środowisko dla 

przedmiotowego przedsięwzięcia jest opublikowany na stronie internetowej Urzędu Gminy Nadarzyn; 

W powyższej sprawie, w terminie 30 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w siedzibie Urzędu Gminy 

Nadarzyn można składać uwagi i wnioski, które będą wzięte pod uwagę przez Wójta Gminy Nadarzyn 

przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w 

formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez 

konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.* Wnioski złożone po terminie 30 

dni pozostaną bez rozpatrzenia. 

09.41.2024, Wywieszono od dnia ......<z.. kobaść A Sai dsc ae do dnia .......7 2.14. 240... 

Urzędu Gminy Nadarzyn oraz w Biuletynie Informacji Publicznej http:// 

Doręczenie postanowienia stronom postępowania ważęję za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego 

ogłoszenia niniejszego zawiadomienia, tj. od dnia ......: 7..10... 241 Wina 

   



* Możliwość bezpośredniego dostępu do dokumentacji postępowania oraz możliwość składania uwagi i wniosków ustnie do protokołu są 

aktualnie ograniczone, zgodnie z wymogami 

— rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu 

epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 491), 

— _ rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia24 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze 

Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 522). 

Otrzymują: 

l. - Przedsiębiorstwo Komunalne Nadarzyn, Sp. zo. o. ul. Graniczna 4, 05 — 830 Nadarzyn, reprezentowane przez pełnomocnika — 

Pana Rodryka Świerczoka PPHU Eko — Karat, ul. Warszawska 12/4, 58-500 Jelenia Góra 

2. Strony postępowania — powiadamiane obwieszczeniem w trybie art. 49 Kpa 

3. « Urząd Gminy Nadarzyn — kopia a/a 

Do wiadomości 

1. - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie ul. H. Sienkiewicza 3 00-015 Warszawa 

2. _ Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszkowie ul. Armii Krajowej 2/4 05 — 800 Pruszków 

3. - Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 

ul. Ekonomiczna 6, 99—400 Łowicz 

Przygotował: Krzysztof Pietrzykowski, tel. 22 72981 72 wew.141 srodowisko(Qnadarzyn.pl 

 


