
WÓJT GMINY NADARZYN Nadarzyn, dnia 25.05.2022 r. 
ul. Mszczonowska 24 

05-830 Nadarzyn 

ROŚ.6220.U.2021.KP.8 

OBWIESZCZENIE 
WÓJTA GMINY NADARZYN 

Działając na podstawie: 

art. 10 § 1 i art. 49 oraz w związku z art. 111 § 1 oraz Ib ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks 
postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), zawiadamiani 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 2022 r. poz. 1029) zawiadamiam społeczeństwo, 

że na wniosek z dnia 6.05.2022 r., złożony przez firmę Marek Rytych Architekt, Al. Niepodległości 214 m 16, 
00 - 608 Warszawa, reprezentowaną przez pełnomocnika - Panią Katarzynę Giersz, ul. Częstochowska 38, 42-
350 Koziegłowy, w sprawie uzupełnienia decyzji Wójta Gminy Nadarzyn Nr 3/2022 z dnia 22.04.2022 r. znak 
ROŚ.6220.11.2021.KP.5 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: 

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

częściach działek ewidencyjnych o nr 230/1, 231/1,232/1, 233/1,234/1,235/1 obręb Stara Wieś, 
gmina Nadarzyn, powiat pruszkowski, województwo mazowieckie 

zostało wydane w dniu 25.05.2022 r. postanowienie Wójta Gminy Nadarzyn znak ROS.6220.10.2021.KP.7 
w sprawie uzupełnienia decyzji Nr 3/2022 z dnia 22.04.2022 r., znak ROŚ.6220.11.2021.KP.5 w sposób 
następujący: 

1. Zapis na stronie 3 decyzji, punkt 3, bieżący tekst: 
„Staw zlokalizowany w północnej części terenu zamierzenia należy pozostawić w obecnym 
kształcie - nie zasypywać jego fragmentów i nie ingerować w jego strefy brzegowe"; 

zostaje zmieniony - uzupełniony w sposób następujący: 
„Staw zlokalizowany w północnej części terenu zamierzenia na obszarze WOChK należy 
pozostawić w obecnym kształcie - nie zasypywać jego fragmentów i nie ingerować w jego 
strefy brzegowe"; 

2. Zapis na stronie 6 decyzji, punkt 42, bieżący tekst: 
„Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia - wody opadowe i roztopowe z terenów 
utwardzonych należy odprowadzać przez separator substancji ropopochodnych oraz 
piaskownik do sieci kanalizacji deszczowej lub do zbiornika retencyjnego na wody opadowe z 
odpływem do kanalizacji lub rowu melioracyjnego, bez zalewania terenów sąsiednich i 
powodowania zmiany stanu wód na gruncie i zmian kierunku i natężenia odpływu tych wód, 
po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego", 

zostaje zmieniony - uzupełniony w sposób następujący: 
„Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia - wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych 
należy odprowadzać przez separator substancji ropopochodnych oraz piaskownik do sieci 
kanalizacji i/lub rowu melioracyjnego/c/e£z< powierzchniowego i/lub istniejącej na 
przedmiotowym terenie sieci drenarskiej bez zalewania terenów sąsiednich i powodowania 
zmiany stanu wód na gruncie i zmian kierunku i natężenia odpływu tych wód, po uzyskaniu 
pozwolenia wodnoprawnego". 
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Z treścią w/w postanowienia Wójta Gminy Nadarzyn o uzupełnieniu treści własnej decyzji Nr 
3/2022 oraz dokumentacją dotyczącą postępowania strony mogą 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, 80 0- 1600 w środy oraz 800 

- 1500 w piątki. 

Na w/w postanowienie nie przysługuje zażalenie. Zgodnie z art. 111 § 2 k.p.a., termin dla strony do 
wniesienia odwołania od decyzji Nr 3/2022 z dnia 22.04.2022 r. znak ROŚ.6220.11.2021.KP.5 biegnie od dnia 
doręczenia niniejszego postanowienia. 

Wywieszono od dnia ...?.rT.-..(?.£/.2&%%X. do dnia ...A0.:.Qk:ZP.^.%y. na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Gminy Nadarzyn oraz w Biuletynie Informacji Publicznej http://www.bip.nadarzvn.pl. 

Doręczenie zawiadomienia stronom postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia 
publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia, tj. od dnia .../i.\:&?.??.*.2&%?r.Y. 

Otrzymują: 

1. Marek Rytych Architekt, Al. Niepodległości 214 m 16, 00 - 608 Warszawa, reprezentowany przez 
pełnomocnika - Panią Katarzynę Giersz, ul. Częstochowska 38, 42-350 Koziegłowy, 

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 lei. 22 729 81 72 wew. 141 srodowisko(q),nadarzvn. pi 

http://www.bip.nadarzvn.pl

