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ROŚ.6220.10.2022.KP.4 

OBWIESZCZENIE 

Na podstawie art. 10 $ 1, art. 35 oraz art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) zwanej dalej k.p.a., w związku z art. 73. ust. I 

oraz art. 74 ust. 3 i 3a 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), zwanej dalej ustawą „ooś”, zawiadamiam, że w związku z prowadzonym postępowaniem 

administracyjnym na wniosek złożony w dniu 19.07.2022 r., przez Mostostal Warszawa Sp. Akc., ul. 

Konstruktorska 12 A, 02 — 673 Warszawa, reprezentowany przez pełnomocnika — Pana Michała Sienkiewicza, 
ul. Targowa 41, 07 — 410 Ostrołęka, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji 

przedsięwzięcia pod nazwą: 
  

„Rozbudowa placu składowego na potrzeby bazy sprzętowej MOSTOSTAL 
oraz budowa totemu reklamowego, budowa placu składowego wraz z budynkiem obsługi placu'' 

  na części działek o nr. ewid.: 246/39, 246/41, obręb 0015 Urzut, gmina Nadarzyn, 

  

z uwagi na skomplikowany charakter sprawy, uwzględniając konieczność uzyskania opinii w sprawie wymogu 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia, wydawanych przez 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w Pruszkowie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu Państwowego Gospodarstwa Wodnego 

Wody Polskie, sprawa wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedmiotowego 

przedsięwzięcia nie może być załatwiona w terminie przewidzianym w art. 35 $ 3 k.p.a. 

Przewidywany nowy termin załatwienia w/w sprawy nastąpi do dnia 30.11.2022 r. 

POUCZENIE 

1. Liczba stron postępowania w sprawie wydania przedmiotowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

przekracza 10, ma zatem zastosowanie art. 74 ust. 3 ustawy „ooś” oraz art. 49 k.p.a., dotyczący 

powiadomienia stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej w celu 

zapewnienia stronom czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz przed wypowiedzeniem 

się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji, wynikające z 

art. 9 oraz 10 $ 1; strony postępowania są powiadamiane poprzez obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu 

Gminy Nadarzyn oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie http://www.bip.nadarzyn.pl. i 

2. Stosownie do art. 37 $ 1 k.p.a. stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli nie załatwiono sprawy w 

terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym w niniejszym 

zawiadomieniu lub strona nie zostałaby powiadomiona o niezałatwieniu sprawy i wskazaniu nowego 

terminu lub jeśli postępowanie byłoby prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy. 

Ponaglenie musi zawierać uzasadnienie. Ponaglenie można wnieść za pośrednictwem Wójta Gminy 

Nadarzyn do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie. 

  

D ADO. Y 17 
Wywieszono od dnia o 10. GGEGN. do dnia A£AQ: 2 

Urzędu Gminy Nadarzyn oraz w Biuletynie Informacji Publicznej http://www. 

  

Doręczenie zawiadomienia stronom postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia 
/ / Or” 1 

niniejszego zawiadomienia, tj. od dnia ......: A A > 2: 2 Qż m. 
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