Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.
ROZBUDOWA HAL MAGAZYNOWYCH W LOKALIZACJI: NA DZIAŁKACH NR EW. 10/22,
10/32, 10/36 OBRĘB POLIGON MIEJSCOWOŚĆ SWOBODNIA, GMINA ZAKROCZYM,
POWIAT NOWY DWÓR MAZOWIECKI, dnia 1 czerwca 2016 r., znak sprawy:
WIR.6220.3.1.2016.JL.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów uzgadniających
Na podstawie art. 61 § 1 i 4 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego, określanej dalej jako Kpa (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23) więcej)))

Zakroczym, 1 czerwca 2016 r.
Znak sprawy: WIR.6220.3.1.2016.JL

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia i wystąpieniu do organów uzgadniających
Na podstawie art. 61 § 1 i 4 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego, określanej dalej jako Kpa (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23), w
związku z art. 71 ust. 1 i 2 i art. 73 ust. 1 oraz art. 74 ust. 1a i 1b 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 (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) a
także w związku z § 1 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 71)
zawiadamiam
o wszczęciu w dniu 1 czerwca 2016 r. na wniosek podmiotu planującego podjęcie realizacji
przedsięwzięcia – ILS sp. z o.o., Kajetany, ul. Klonowa 48, 05-830 Nadarzyn, postępowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na
środowisko, polegającego na „ROZBUDOWIE HAL MAGAZYNOWYCH W LOKALIZACJI: NA
DZIAŁKACH NR EW. 10/22, 10/32, 10/36, OBRĘB 0008 (01-08) POLIGON W MIEJSCOWOŚCI
SWOBODNIA, W GMINIE ZAKROCZYM, W POWIECIE NOWY DWÓR MAZOWIECKI”.
Zawiadamiam, że na podstawie art.64 ust. 1 i 2 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, postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
wydaje się po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
Zawiadamiam ponadto, że na podstawie art. 28 ustawy Kpa stroną jest każdy, czyjego interesu
prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój
interes prawny lub obowiązek, zaś na podstawie art. 73 § 1 i 2 Kpa strony postępowania
administracyjnego mają prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub
odpisów – prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania. Strona może żądać
uwierzytelnienia odpisów lub kopii akt sprawy lub wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych
odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony.

Ponadto, stosownie do art. 10 § 1 Kpa informuję, że strona postępowania administracyjnego ma
prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania administracyjnego, a w szczególności
przysługuje jej prawo wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji administracyjnej, co do zebranych
dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Osoby będące stronami w sprawie mogą dokonać wglądu w akta sprawy w Wydziale Inwestycji
i Rozwoju w Urzędzie Gminy w Zakroczymiu, pok. nr 1, w godzinach pracy urzędu: poniedziałek,
środa, czwartek, piątek - w godz. 8.00-16.00, wtorek - w godz. 9.00-17.00.
Powyższa informacja została podana Stronom do wiadomości m.in. poprzez wywieszenie na
tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Zakroczym oraz zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej Urzędu Gminy Zakroczym www.bip.zakroczym.pl.

Otrzymują:
1. Ewa Rosiak, ul. Zaściankowa 4D/10, 02-989 Warszawa działająca z upoważnienia:
ILS sp. z o. o., Kajetany, ul. Klonowa 48, 05-830 Nadarzyn,
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Dworze Mazowieckim,
3. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie,
4. Publikacja na stronie internetowej Gminy Zakroczym – w zakładce Biuletyn Informacji
Publicznej),
5. aa.

Sprawę prowadzi: Jerzy Lenart, tel. 22 112 02 57

