
WÓJT GMINY NADARZYN Nadarzyn, dnia 21.12.2022 r. 
ul. Mszczonowska 24 

05-830 Nadarzyn 

ROŚ.6220.10.2022.KP. 9 

OBWIESZCZENIE 
WÓJTA GMINY NADARZYN 

Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.), art. 33 ust 1 art. 34, w związku z art. 79 ust. 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 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) 
zwanej dalej „ustawą ooś", podaje się do publicznej wiadomości, że: 

1. W związku z prowadzonym przez Wójta Gminy Nadarzyn postępowaniem 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, gm. 
Nadarzyn, na podstawie wniosku złożonego w dniu 19.07.2022 r. przez Mostostal Warszawa Spółka 
Akcyjna, ul. Konstruktorska 12 A, 02-673 Warszawa, reprezentowane przez pełnomocnika Michała 
Sienkiewicza, ul. Targowa 41, 07-410 Ostrołęka - przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania 
na środowisko. 

2. Organem właściwym do wydania w przedmiotowej sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
jest Wójt Gminy Nadarzyn, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, 
właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień są Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w 
Warszawie, Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w 
Pruszkowie. 

3. Wójt Gminy Nadarzyn postanowieniem z dnia 19.12.2022 r. znak ROŚ.6220.10.2022.KP.7 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 dla przedmiotowego przedsięwzięcia. 

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. 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. wgodz. 9 0 0 - 1800 w poniedziałki, 8 0 0 - 1600 w środy oraz 8 0 0 - 1500 w piątki. 
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Do wiadomości: 

1. Michał Sienkiewicz, ul. Targowa 41, 07-410 Ostrołęka - pełnomocnik Mostostal Warszawa Spółka Akcyjna, ul. 
Konstruktorska 12 A, 02-673 Warszawa 

2. Strony postępowania - powiadamiane obwieszczeniem w trybie art. 49 Kpa 
3. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie 

ul. H. Sienkiewicza 3. 00-015 Warszawa 
4. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszkowie 

ul. Staszica 1. 05 - 800 Pruszków 
5. Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 

ul. Ekonomiczna 6. 99 - 400 Łowicz 

Przygotował: Sylwia Łazowska, teł. 22 729 81 85 wewn. 145 


