Zakroczym, 26.08.2016r.

WIR.6220.3.2016

ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, określonej dalej
jako Kpa (Dz. U. z 2016r., poz. 23 – j.t. ze zm.) oraz art. 74 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, określonej dalej jako ustawa ooś (Dz. U. z 2016r., poz. 353 – j.t. ze zm.), w związku z postępowaniem administracyjnym wszczętym w dniu 01.06.2016r. na wniosek podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia – ILS
Sp. z o.o., Kajetany, ul. Klonowa 48, 05-830 Nadarzyn, działającej przez upoważnionego pełnomocnika – Panią Ewę
Rosiak, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji planowanego przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejących hal magazynowych na działkach o nr ew. 10/22, 10/32, 10/36, obręb 08 Poligon,
w miejscowości Swobodnia, w Gminie Zakroczym,
zawiadamiam
osoby będące stronami w sprawie, że w dniu 26.08.2016r. Burmistrz Gminy Zakroczym, po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym
Dworze Mazowieckim, wydał postanowienie, w którym nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania
przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.
Na podstawie art. 65 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. ooś na niniejsze postanowienie nie przysługuje stronom
zażalenie.
Ponadto informuję, że stosownie do art. 10 § 1 Kpa strony postępowania administracyjnego mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania administracyjnego, a w szczególności przysługuje im prawo wypowiedzenia
się przed wydaniem decyzji administracyjnej, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Na podstawie art. 49 Kpa niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego
ogłoszenia.
Osoby będące stronami w sprawie mogą dokonać wglądu w akta sprawy związanej z prowadzonym postępowaniem
administracyjnym oraz wypowiedzieć się przed wydaniem decyzji administracyjnej, co do zebranych dowodów
i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie 21 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.
Dokumentacja sprawy dostępna jest w siedzibie Urzędu Gminy Zakroczym, w Wydziale Inwestycji i Rozwoju, pokój nr 1,
w godzinach pracy urzędu: poniedziałek, środa, czwartek, piątek - w godzinach: 8.00-16.00; wtorek - w godzinach: 9.0017.00.
Po tym terminie prowadzone postępowanie zostanie zakończone wydaniem decyzji administracyjnej w przedmiotowej
sprawie.
Zawiadamiam ponadto, że na podstawie art. 28 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 Kpa strony postępowania administracyjnego mają prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek,
kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania.
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