
WÓJT  GMINY NADARZYN                                                                  Nadarzyn, dnia 7.05.2014 r. 

     ul. Mszczonowska 24   

       05-830 Nadarzyn 

 ROŚ.6220.4.7.2014.KP 

 

OBWIESZCZENIE 
 

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego 

(tekst jednolity – Dz. U. z 2013 r. poz. 267), 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 ( Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.), podaje się do publicznej wiadomości, że: 

 

1. W związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, na wniosek złożony przez Przedsiębiorstwo Komunalne 

Nadarzyn Sp. z o. o., ul. Graniczna 4, 05 – 830 Nadarzyn, zostało wydane w dniu 7.05.2014 r. 

postanowienie Wójta Gminy Nadarzyn, znak ROŚ.6220.4.6.2014.KP o braku potrzeby 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: 

 

 

 

 

 

 
2. Na wydane postanowienie zażalenie nie przysługuje. 

3. Jednocześnie zawiadamiam strony, że zostały zebrane wystarczające materiały i dowody do wydania 

przedmiotowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

4. 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. 9
00

 – 17
00 

w poniedziałki oraz w godzinach 8
00 

– 16
00

 w środy i piątki, z możliwością 

wypowiedzenia się również, co do zgłoszonych żądań wniosku w terminie 7 dni od daty doręczenia 

zawiadomienia.  

5. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

 

 

 
Z up. Wójta Gminy 

ZASTĘPCA WÓJTA 

 

dr Tomasz Muchalski 
 

 

 

 

 

 

Otrzymują:  

1. Tablica ogłoszeń UG Nadarzyn / Biuletyn Informacji Publicznej   http://www.bip.nadarzyn.pl  

1. Przedsiębiorstwo Komunalne Nadarzyn Sp. z o. o., ul. Graniczna 4, 05 – 830 Nadarzyn 

2. Urząd Gminy Nadarzyn – kopia a/a 

 

Zgodnie 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 (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) Strony 

postępowania są powiadamiane obwieszczeniem – w trybie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.  

 

Do wiadomości: 

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

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszkowie  ul. Łączniczek AK 7, 05 – 800 Pruszków 

 
Przygotował: Krzysztof Pietrzykowski 

  
„Wykonanie urządzenia wodnego dla studni nr 1A (dz. nr ew. 59/6, 59/5)  i pobór wód podziemnych 

z utworów czwartorzędowych ze studni nr 1A  awaryjnej i nr 2  podstawowej 

ujęcia Wola Krakowiańska,  Gmina Nadarzyn” 

 

http://www.bip.nadarzyn.pl/

