
WÓJT GMINY NADARZYN Nadarzyn, dnia 2.02.2022 r. 
ul. Mszczonowska 24 

05-830 Nadarzyn 

ROŚ.6220.10.2021.KP.9 
OBWIESZCZENIE 

WÓJTA GMINY NADARZYN 
Działając na podstawie: 

art. 10 § 1 i art. 49 oraz w związku z art. 113 § 1 i § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania 
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), zawiadamiam strony postępowania, 
art. 38 i art. 85 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 (t.j. Dz. U. z 2021 r. 
poz. 247, z późn. zm.) zawiadamiam społeczeństwo, że w związku z wydaną na wniosek z dnia 8.07.2021 r., 
złożony przez spółkę Project Management Infrastructure Sp. z o. o., ul. Złota 59, 00 - 120 Warszawa, 
reprezentowaną przez pełnomocnika - Panią Martę Wielgosz-Kierepka, decyzją Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 
19.01.2022r Nr 1/2022, znak ROŚ.6220.10.2021.KP.6 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji 
przedsięwzięcia pod nazwą: 

„Budowa zespołu produkcyjno - magazynowo - usługowego wraz z zespołem socjalno-biurowym 
oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną" na działkach ewidencyjnych o nr 993/2 (aktualnie 
stanowiąca działki o nr. ew. 993/7 i 993/8) i 994/10 (aktualnie stanowiąca działki o nr. ew. 994/11 i 

993/12) obręb 0019 Wolica, gmina Nadarzyn, powiat pruszkowski,. 

zostało wydane w dniu 2.02.2022 r. postanowienie Wójta Gminy Nadarzyn znak ROŚ.6220.10.202l.KP.8 w sprawie 
sprostowania z urzędu oczywistej omyłki w treści decyzji własnej Nr 1/2022 z dnia 19.01.2022 r., znak 
ROŚ.6220.10.2021.KP.6, w ten sposób, że: 

1. W treści decyzji zmienia się wyrażenie: „993/12" na wyrażenie „994/12"; 
2. W treści załącznika do decyzji zmienia się wyrażenie: „993/12" na wyrażenie „994/12"; 
3. W treści sentencji decyzji, w pkt 1 litera k, po wyrażeniu „o następujących, maksymalnych mocach 

akustycznych: " dodaje się wyrażenie: „oraz liczebnościach nie większych niż: "; 
4. W treści sentencji decyzji, w pkt 1 litera k, po wyrażeniu „16 agregatów skraplających/wody lodowej o 

poziomie mocy akustycznej nie większym niż 90 dB " dodaje się wyrażenie: „oraz poziomie mocy 
akustycznej w porze nocy nie większym niż 85 dB"; 

5. W treści sentencji decyzji, w pkt 1 litera k, po wyrażeniu „o następujących, maksymalnych mocach 
akustycznych: " zmienia się wyrażenie: „8 urządzeń wentylacyjnych, opcjonalnie z nagrzewnicami gazowymi 
o mocy nie większej niż 60 kW, o poziomie mocy akustycznej nie większym niż 80 dB każde," na wyrażenie 
„8 urządzeń wentylacyjnych, opcjonalnie z nagrzewnicami gazowymi o mocy nie większej niż 200 kW, o 
poziomie mocy akustycznej nie większym niż 80 dB każde"; 

6. W treści sentencji decyzji, w pkt 1 litera 1, po wyrażeniu „o następujących mocach energetycznych " dodaje się 
wyrażenie: „oraz liczebnościach nie większych niż:" 

7. W treści uzasadnienia decyzji w pkt 1 litera, f, wyrażenie: „parkowanie, tankowanie i ewentualne naprawy 
sprzętu budowlanego" zmienia się na: „parkowanie sprzętu budowlanego"., 

Z treścią w/w postanowienia Wójta Gminy Nadarzyn o sprostowaniu treści własnej decyzji Nr 1/2022, oraz 
dokumentacją dotyczącą postępowania można zapoznać się w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Urzędu Gminy Nadarzyn, ul. Mszczonowska 24, pok. 223 w dniach przyjęć interesantów, w godzinach pracy urzędu, tj. 
w godzinach 900 - 1800 w poniedziałki, 800 - 1600 w środy oraz 800 - 1500 w piątki, (uwzględniając możliwe 
obostrzenia wynikające z obowiązujących przepisów sanitarnych dotyczących pandemii COVID-19). 

Wywieszono od dnia 2 . :.£<.?.-. .frK.^.r.K do dnia '.\j7..C..4r:.^rQ.^.f....\.. na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Gminy Nadarzyn oraz w Biuletynie Informacji Publicznej http://vvww.bip.nadarzvn.pl. 

Doręczenie zawiadomienia stronom postępowania uważa sie za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego 
ogłoszenia niniejszego zawiadomienia, tj. od dnia . 

http://vvww.bip.nadarzvn.pl
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Otrzymują: 
1. Pani Marta Wielgosz-Kierepka. pełnomocnik Project Management Infrastructure Sp. z o. o. 

ul. Złota 59 Biurowiec Lumen, lnoffice p. 9 00-120 Warszawa 
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(a\nadarzvn.pl 


