
WÓJT GMINY NADARZYN Nadarzyn, dnia 8.09.2022 r. 
ul. Mszczonowska 24 
05-830 Nadarzyn 

ROŚ.6220.12.202 l.KP. 15 

OBWIESZCZENIE 
WÓJTA GMINY NADARZYN 

Działając na podstawie: 
- art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 

administracyjnego (tekst jednolity - Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), zawiadamiam strony 
postępowania, 

- art. 30, art. 33 ust 1 art. 34, w związku z art. 61 ust.l pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o 
udostępnianiu 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 z późn. 
zm.), zawiadamiam społeczeństwo, że: 

1. W związku z prowadzonym przez Wójta Gminy Nadarzyn, na wniosek złożony w dniu 
29.07.2021 r. przez Panią Katarzynę Giersz ul. Częstochowska 38, 42-350 Koziegłowy, 
reprezentująca Pana Marka Rytycha, działającego pod firmą „Marek Rytych Architekt", Al. 
Niepodległości 214 m 16 , 00 - 608 Warszawa - postępowaniem w sprawie wydania decyzji 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 74/1, 74/2, 77, obręb 
Szamoty, gmina Nadarzyn, powiat pruszkowski, województwo mazowieckie, 

przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 

2. Organem właściwym do wydania w przedmiotowej sprawie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Nadarzyn, zaś organem biorącym 
udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do dokonania uzgodnień jest 
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie; 

3. Wójt Gminy Nadarzyn postanowieniem z dnia 7.09.2022r. znak ROŚ.6220.12.202l.KP. 13 
stwierdził konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, zobowiązał 
inwestora do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego 
przedsięwzięcia oraz określił zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko; 

4. Po sporządzeniu raportu o oddziaływaniu na środowisko, w ramach postępowania z udziałem 
społeczeństwa zostanie wskazany 30 dniowy termin i miejsce składania uwag i wniosków, 
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; 

5. Wójta Gminy Nadarzyn wydał w dniu 7.09.2022 r. postanowienie, znak ROŚ.6220.12.2021.KP. 14 
o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach realizacji w/w przedsięwzięcia, do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę 
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raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w zakresie określonym przez Wójta 
Gminy Nadarzyn; 

6. Z 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 - 1800 w poniedziałki, 800 - 1600 w 
środy oraz 800 - 1500 w piątki. 

Wywieszono od dnia ....9.-..C2$.:..2.£?.£.£fc do dnia Z.'P..:.C?3..:.Z.Q.%^.y:... na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Gminy Nadarzyn oraz w Biuletynie Informacji Publicznej http://www.bip.nadarzyn.pl 

Doręczenie zawiadomienia stronom postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia 
publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia, tj. od dnia ....'.-c-fr/.-...C?.S..\..2.v>2.2.ir.... 

Otrzymują: 

1. Pani Katarzyna Giersz ul. Częstochowska 38, 42-350 Koziegłowy, jako pełnomocnik Pana Marka Rytycha. 
działającego pod firmą „Marek Rytych Architekt" 

2. Strony postępowania - powiadamiane obwieszczeniem w trybie art. 49 k.p.a. 
3. Urząd Gminy Lesznowola ul. Gminna 60 05 - 506 Lesznowola 
4. 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. Staszica 1 05 - 800 Pruszków 

3. Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 
ul. Ekonomiczna 6 99 - 400 Łowicz 

Przygotował: Krzysztof Pietrzykowski tel. 22 729 81 72wew.l41 srodowisko&jiadarzyn.p! 

http://www.bip.nadarzyn.pl

