
GMINA RASZYN 

Raszyn, dnia 14.09.2022r. 
OŚGK.6220.3.2022.AD(21) 

OBWIESZCZENIE 
Na podstawie art. 74 ust. 3 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 (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 z późn. 
zm.) oraz w związku z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), Wójt Gminy Raszyn 

zawiadamia strony postępowania, 
że w dniu 14.09.2022 r. zostało wydane: 

1. postanowienie znak: OŚGK.6220.03.2022.AD(19) w sprawie obowiązku 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia 
polegającego na: budowie centrum danych z zapleczem socjalno-biurowym oraz 
infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na dz. nr ew. 99, 100, 101, 102/1, 103, 
104, 105, 106, 107, 108/2, 109/2, 110/2, 111, 112, 113/2, 114, 115, 116, 117, 118, 
119/2, 120, 121, obręb Sękocin Stary, gm. Raszyn, powiat pruszkowski, województwo 
mazowieckie, w którym ustalono również zakres raportu oddziaływania w / w 
przedsięwzięcia na środowisko. 

Przed wydaniem przedmiotowego postanowienia organ zasięgnął opinii: 
- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie (postanowienie z dnia 
25.07.2022 r., znak: WOOŚ-I.4220.951.2022.AST), 
- Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Łowiczu 
(opinia z dnia 03.08.2022r.; znak: WA.ZZŚ.5.435.1.282.2022.PD) 
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszkowie (nie wydał opinii 
sanitarnej w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku t j . 13.06.2022r. (data ze zwrotnego 
potwierdzenia odbioru), zgodnie z art. 78 ust 4 ustawy ooś traktuje się jako brak zastrzeżeń 
dla w / w przedsięwzięcia). 

Na ww postanowienie będące przedmiotem niniejszego obwieszczenia służy stronom 
zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem 
Wójta Gminy Raszyn w terminie 7 dni od daty doręczenia (doręczenie uważa się za dokonane 
po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia). 

2. postanowienie znak: OŚGK.6220.03.2022.AD(20) zawieszające przedmiotowe 
postępowanie administracyjne do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o 
oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko. 

Na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie (zgodnie z art. 63 ust. 6 ustawy dnia 3 
października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - Dz. U. z 
2021 r., poz. 2373 ze zm.). 
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Organ prowadzący postępowanie informuje o uprawnieniach wszystkich stron tego 
postępowania wynikających z art. 10 kpa, do czynnego w nim udziału w każdym stadium. Z 
treścią przedmiotowych postanowień oraz ze zgromadzonym materiałem dowodowym w 
sprawie, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Raszyn przy ul. Szkolnej 2a, pok. Nr 
2D, w godzinach funkcjonowania Urzędu Gminy w poniedziałek od 8.00 do 17.00, od wtorku 
do czwartku w godz. od 8.00 do 15.00, pt. w godz. 8.00-13.00. po wcześniejszym umówieniu 
się z pracownikiem merytorycznym, w terminie 14 dni od dnia upublicznienie 
obwieszczenia. 

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 
ust.3 pkt 1 ustawy ooś oraz art. 49 k.p.a - obwieszczenie zostaje zamieszczone na stronie 
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raszyn, oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie 
Urzędu Gminy Raszyn, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Nadarzyn, 
oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Nadarzyn i w miejscu planowanego 
przedsięwzięcia. 

Zgodnie z art. 49 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku 
zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 
dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

Wskazuje się datę publicznego ogłoszenia: 15.09.2022r. 

Tel. do kontaktu:22 701-79-13 
e-mail: adomanska(5)raszvn.pl 

m? Zaręba 

Informację opublikowano poprzez: 
- wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Raszyn ul. Szkolna 2a w Raszynie, 
- umieszczenie na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej Urzędu Gminy Raszyn www.bip.raszyn.pl 

w zakładce decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, 
- wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Nadarzyn, 
- umieszczenie na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej Urzędu Gminy Nadarzyn, 
- wywieszenie w miejscu planowanego przedsięwzięcia. 

Otrzymują: 
1.Pełnomocnik inwestora. 
2. Strony postępowania poprzez obwieszczenie zgodnie z art. 49kpa 
3.A/a. 
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