
Wójt Gminy Nadarzyn        Nadarzyn 7.01.2015 r. 
     ul. Mszczonowska 24 

      05 – 830 Nadarzyn  

 
ROŚ.6220.29.5.2014.KP  

OBWIESZCZENIE 
 

Na podstawie przepisów art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.), w związku z art. 106 § 2 Kpa oraz w związku z art. 74 ust. 

3 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 (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 
1235 ze zm.), podaje się do publicznej informacji, że w toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą:  
 

 
„Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej wraz z przepompownią ścieków  

oraz instalacja elektryczna zasilania przepompowni  

w miejscowości Nadarzyn w zakresie ulic: Szyszkowa, Żółwińska” , 

 
 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszkowie w opinii sanitarnej z dnia 28 listopada 2014r. 

znak L.dz. N.Z.712.28.2014.JZ/285 zajął stanowisko w sprawie wymogu przeprowadzenia oceny oddziaływania na 
środowisko dla w/w przedsięwzięcia – stwierdził odstąpienie od konieczności przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.  
Również Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie w postanowieniu z dnia 24 grudnia 2014 

r., znak WOOŚ-II.4240.1423.2014.MWA zajął stanowisko w sprawie wymogu przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia – wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia 

nie ma konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko. W/w postanowienie jest 

zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej organu 

(http://www.ekokarty.pl/wykaz/rdos-warszawa ). 

 

Z  w/w postanowieniem RDOŚ, opinią sanitarną PPIS oraz pozostałą dokumentacją dotyczącą sprawy 

można zapoznać się w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Urzędu Gminy  Nadarzyn, ul. 
Mszczonowska 24, w dniach przyjęć interesantów w godzinach pracy urzędu. tj. w godz. 900 – 1700 w poniedziałki, 

oraz w godzinach 800 – 1600 w środy i piątki.  
 

 

 

Z up. Wójta Gminy 

SEKRETARZ GMINY 

 

mgr inż. Edyta Gawrońska 
 

 

 

 

Otrzymują:  
1. Urząd Gminy Nadarzyn – tablica ogłoszeń / Biuletyn Informacji Publicznej   http://www.bip.nadarzyn.pl 
2. PPU DOMED Sp. z o. o.   ul. Bystrzycka 26,  54 – 215 Wrocław  

3. Urząd Gminy Nadarzyn – kopia a/a 
 
Do wiadomości 

1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszkowie 
2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie 

 
Zgodnie z art.74 ust. 3 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 (tekst jedn. Dz. U. z  2013 r. poz. 1235 ze 

zm.) strony postępowania są powiadamiane obwieszczeniem – w trybie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.  
 
Przygotował: Krzysztof Pietrzykowski  

http://www.ekokarty.pl/wykaz/rdos-warszawa
http://www.bip.nadarzyn.pl/

