
GMINA RASZYN 

Raszyn, dnia 23.09.2022r. 
OŚGK.6220.3.2022.AD(26) 

OBWIESZCZENIE 
o wydaniu postanowień o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w postanowieniu 

Wójta Gminy Raszyn z dnia 14.09.2022i., znak OŚGK.6220.3.2022.AD(19) oraz 
postanowieniu z dnia 14.09.2022r., znak OŚGK.6220.3.2022.AD(20). 

Na podstawie 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.) oraz ust. 3 ustawy z dnia 3 
października 2008r. 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.) Wójt Gminy Raszyn zawiadamia, że w dniu 23.09.2022r. 
zostało wydane: 
1. postanowienie znak OŚGK.6220.3.2022.AD(23) o sprostowaniu oczywistej omyłki 
pisarskiej w postanowieniu znak OŚGK.6220.3.2022.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. 
2. postanowienie znak OŚGK.6220.3.2022.AD(25) o sprostowaniu oczywistej omyłki 
pisarskiej w postanowieniu znak OŚGK.6220.3.2022.AD(20) zawieszające przedmiotowe 
postępowanie administracyjne do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o 
oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko. 
Wyżej wymienione postanowienia oraz dokumentacja sprawy, w tym opinie: Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego 
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Łowiczu, są do wglądu w siedzibie Referatu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Raszyn przy ul. Szkolnej 2a w 
Raszynie, pok. 2D w godzinach urzędowania, po wcześniejszym umówieniu się z 
pracownikiem merytorycznym. 
Jednocześnie, zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy ooś. niniejsze zawiadomienie zostaje podane 
do publicznej wiadomości przez zamieszczenie 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. 
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, niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom 
postępowania poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu 
Gminy Raszyn www.bip.raszyn.pl. 
Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia 
publicznego ogłoszenia. 
Wskazuje się datę publicznego ogłoszenia: 29.09.2022r. 
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Informację opublikowano poprzez: jjefa 
- 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. 

@Strony postępowania poprzez obwieszczenie zgodnie z art. 49kpa 
3.a/a. 

UJijl/v£NV?H^ 1 . 40. LOZ2* 

URZĄD GMINY NADARZYN 
0 5 - 8 3 0 N a d a r z y n 

u l . Mszczonawska 24 
województwo mazowieckie 

tel. 22 729*61-72 
d/s Och 

Kgr Kr: 

EKTOR 
7 środowiska 

rayKowski 

ul. Szkolna 2a 05-090 RASZYN tel.: (22) 7017777 (22) 7017770 fax: (22) 7017778 
http://www.raszyn.pl e-mail: ratusz@raszyn.pl 

BANK SPÓŁDZIELCZY RASZYN, Nr konta: 65 8004 0002 2001 0000 0316 0001 

http://Sraszyn.pl
http://www.bip.raszyn.pl
http://www.raszyn.pl
mailto:ratusz@raszyn.pl

