Zakroczym, 20 grudnia 2018 r.
WIR.6220.1.2018

POSTANOWIENIE
Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.), art. 63 ust. 2, art. 64 ust. 1 oraz art. 65
ust. 1 i 3 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 (t.j. Dz.
U. z 2018 r., poz. 2081, przywołanej dalej jako „ustawa ooś”), w związku z § 3 ust. 1 pkt.
81 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):
I.

stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia
polegającego na prowadzeniu punktu zbierania odpadów, w tym odpadów metalowych, na terenie
zlokalizowanym w Swobodni 35, gmina Zakroczym, na części działek o numerach ewidencyjnych
10/15, 10/34, 10/36 i 10/32 w obrębie 08 Poligon,
II.
wskazuję na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww.
przedsięwzięcia warunków:
1. Zbieranie, magazynowanie i transport odpadów należy prowadzić zgodnie z przepisami prawa,
w szczególności należy:
a) odpady gromadzić będą selektywnie, w sposób uniemożliwiający ich zmieszanie, przy
czym zużyte baterie i zużyte akumulatory umieszczać w oddzielnych pojemnikach,
b) zużyte baterie samochodowe i zużyte akumulatory samochodowe oraz zużyte baterie
przemysłowe i zużyte akumulatory przemysłowe zbierać selektywnie według rodzajów,
c) zużyte baterie i akumulatory magazynować w miejscach o utwardzonym,
nieprzepuszczalnym podłożu, odpornych na działanie warunków atmosferycznych lub
w odpowiednich pojemnikach nieprzewodzących prądu, odpornych na działanie substancji
zawartych w bateriach i akumulatorach oraz działanie warunków atmosferycznych,
d) miejsca gromadzenia odpadów wyposażyć w sprzęt gaśniczy i sorbenty służące
do likwidacji ewentualnych wycieków,
e) teren zakładu zabezpieczyć przed dostępem osób niepożądanych,
f) stosować odpowiedni czas magazynowania odpadów,
g) transport odpadów prowadzić przez uprawnione firmy, które posiadają przystosowane
środki transportu.
2. Wodę na cele socjalno-bytowe należy pobierać z istniejącego, własnego ujęcia.
3. Należy stosować sprzęt w dobrym stanie technicznym.
4. Ścieki sanitarne należy gromadzić w szczelnych zbiornikach bezodpływowych i okresowo
wywozić pojazdami asenizacyjnymi do oczyszczalni ścieków.
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Uzasadnienie
W dniu 9 marca 2018 r. do Burmistrza Zakroczymia wpłynął wniosek podmiotu planującego
podjęcie realizacji przedsięwzięcia – ILS Sp. z o.o., Kajetany, ul. Klonowa 48, 05-830 Nadarzyn,
działającego poprzez upoważnionego pełnomocnika – Panią Urszulę Golbiak, w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia mogącego potencjalnie
znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na prowadzeniu punktu zbierania odpadów, w tym
odpadów metalowych, na terenie zlokalizowanym w Swobodni 35, gmina Zakroczym, gmina
Zakroczym, na części działek o numerach ewidencyjnych 10/15, 10/34, 10/36 i 10/32 w obrębie 08
Poligon. Do wniosku dołączono dokumenty wymienione w art. 74 ust. 1 ustawy ooś. Pismem z dnia
9 kwietnia 2018 r. strony zostały zawiadomione o wszczęciu postępowania administracyjnego
w przedmiotowej sprawie.
Zgodnie z przedłożoną dokumentacją planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć
mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w art. 71 ust. 2 pkt 2
ustawy ooś, dla których uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane.
Planowane przedsięwzięcie należy do kategorii przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 81
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko, tj.: punkty do zbierania lub przeładunku odpadów, w tym
złomu.
Na podstawie art. 63 ust. 2 oraz art. 64 ust. 1 ustawy ooś brak obowiązku przeprowadzenia
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko stwierdza, w drodze postanowienia, organ właściwy
do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – po zasięgnięciu opinii Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz organu
właściwego do wydania oceny wodnoprawnej, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 20 lipca
2017 r. - Prawo wodne.
W związku z powyższym, na podstawie art. 64 ustawy ooś Burmistrz Zakroczymia pismem
z dnia 11 maja 2018 r. wystąpił o opinię do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Dworze Mazowieckim
oraz do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Warszawie, co do
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko,
a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia
na środowisko.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie pismem z dnia 29 maja 2018 r., znak:
WOOŚ-I.4220.423.2018.ML (data wpływu do Urzędu Miejskiego w Zakroczymiu: 4 czerwca 2018 r.)
wyraził opinię, że nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania niniejszego
przedsięwzięcia na środowisko.
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie pismem znak
WA.RZŚ.070.333.2018.IK z dnia 24 maja 2018 r. zawiadomił, że miejscowo właściwym do
prowadzenia przedmiotowej sprawy jest Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie. Dyrektor Zarządu
Zlewni w Ciechanowie pismem znak WA.ZZŚ.1.436.139.2018.EPZ z dnia 8 czerwca 2018 r. wezwał
do uzupełnienia dokumentacji. Burmistrz Zakroczymia po wezwaniu Wnioskodawcy do uzupełnień,
pismem z dnia 25 czerwca 2018 r. przedłożył wymagane dokumenty. Dyrektor Zarządu Zlewni
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w Ciechanowie działając na podstawie art. 36 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.
U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm., zwanego dalej Kpa) zawiadomił, że z uwagi na skomplikowany
charakter sprawy oraz z przyczyn niezależnych od organu sprawa zostanie załatwiona do 13 września
2018 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie
pismem z dnia 13 sierpnia 2018 r. (data wpływu do Urzędu Miejskiego w Zakroczymiu: 17 września
2018 r.) wyraził opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
oraz określił wymagania, jakie powinny zostać zawarte w decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Dworze Mazowieckim pismem z dnia
29 maja 2018 r. stwierdził potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla
planowanego przedsięwzięcia oraz wskazał zakres raportu oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko.
W nawiązaniu do opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym
Dworze Mazowieckim Wnioskodawca – ILS Sp. z o.o., Kajetany, ul. Klonowa 48, 05-830 Nadarzyn
przedłożył wyjaśnienia, w których wskazuje, że zgodnie z danymi zawartymi w karcie informacyjnej
przedsięwzięcia gromadzenie odpadów do czasu przekazania ich do uprawnionych odbiorców będzie
się odbywało na szczelnym podłożu. Wnioskodawca wyjaśnia, że nawierzchnię placów składowych
przewidzianych do magazynowania odpadów stanowi bowiem kostka na podbudowie betonowej oraz
wskazuje, że szczegółowe informacje o sposobie utwardzenia zawarte zostały w załączniku do
wniosku.
Burmistrz Zakroczymia pismem z 7 listopada 2018 r. znak WIR.6220.1.2018 zwrócił się do
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Dworze Mazowieckim o rozpatrzenie
pisma firmy ILS Sp. z o.o. oraz ponowne zajęcie stanowiska co do potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia. Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny odpowiadając pismem z 27 listopada 2018 r. znak ZNS-717-11/18-5017 (data wpływu do
Urzędu Miejskiego w Zakroczymiu 3 grudnia 2018 r.) poinformował, iż inspekcja sanitarna jest
organem wyłącznie opiniodawczym, a wyrażona opinia nie jest stanowiskiem wiążącym dla organu
wydającego decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia.
Burmistrz Zakroczymia po wnikliwej analizie wniosku, karty informacyjnej
przedmiotowego przedsięwzięcia (kip) oraz zgromadzonego dotychczas w przedmiotowej sprawie
materiału dowodowego, w tym m.in. ww. opinii: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Warszawie oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie oraz Dyrektora
Zarządu Zlewni w Ciechanowie uznał, iż nie zachodzą uwarunkowania, które mogą kwalifikować
planowane przedsięwzięcie do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz nie
stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania niniejszego przedsięwzięcia na środowisko
argumentując swoje stanowisko odnośnie poszczególnych uwarunkowań w przedstawiony poniżej
sposób.
Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na prowadzeniu punktu zbierania odpadów (w tym
odpadów metalowych), stanowiących zarówno odpady niebezpieczne, jak i inne niż niebezpieczne
w miejscowości Swobodnia, na działkach o nr ew. 10/15, 10/34, 10/25, 10/36. Inwestor zamierza
prowadzić działalność w zakresie zbierania i magazynowania odpadów na obszarze istniejącego
centrum logistycznego, zlokalizowanego w miejscowości Swobodnia 35, na działkach o nr ew.: 10/15,
10/34, 10/25, 10/36, 10/32, 10/22, 10/23, 10/24 i 10/4 w obrębie 08 Poligon.
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W nawiązaniu do opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 29
maja 2018 r. znak WOOŚ-I.4220.23.2018.ML organ zbadał zgodność lokalizacji przedsięwzięcia
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Stwierdzono, że działki o nr
ewid. 10/15, 10/34 i 10/32 obręb Poligon, gmina Zakroczym objęte są miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego Gminy Zakroczym – Mazowiecka Specjalna Strefa Ekonomiczna,
zatwierdzonym uchwałą nr 63/X/99 z dnia 19.07.1999 przez Radę Gminy Zakroczym, ogłoszoną
w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 112 poz. 2697 z 1999 r. i przeznaczone
są pod przemysł, składy, usługi wszelkich typów, jako przeznaczenie podstawowe. Planowane przez
Wnioskodawcę przedsięwzięcie polegające na prowadzeniu punktu zbierania odpadów, w tym
odpadów metalowych stanowi formę usług i składów. Ponadto planowana inwestycja musi
uwzględniać zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w szczególności § 8, tj.
obowiązek zachowania istniejącej zieleni wysokiej, zakaz lokalizacji obiektów uciążliwych dla
środowiska, których uciążliwość lub szkodliwość dla środowiska wykraczałaby poza granice terenu
oraz obiektów, które ze względu na swoją działalność i stosowane rozwiązania technologiczne, mogą
wywoływać stałe lub okresowe uciążliwości dla terenów leżących w bezpośrednim sąsiedztwie strefy.
Zgodnie z zapisami planu tereny powinny być wyposażone w pełną infrastrukturę techniczną. Z treści
wypisu z obowiązującego „Miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Zakroczym - Mazowiecka Specjalna Strefa Ekonomiczna", zatwierdzonego uchwałą nr 63/X/99 z dnia
19 lipca 1999 r. przez Radę Gminy Zakroczym (Dz. Urz. Woj. Maz. nr 112, poz. 2697) wynika również,
że działka o nr ew. 10/36 nie jest objęta obowiązującym planem. W bezpośrednim otoczeniu terenu
inwestycji znajdują się tereny rolne oraz tereny niezagospodarowane w ramach strefy przemysłowej.
Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości ok. 670 m od terenu zakładu. Dojazd
do inwestycji zapewniony zostanie istniejącym wjazdem oraz istniejącymi drogami wewnętrznymi.
Powierzchnia działek o numerach ewidencyjnych 10/15, 10/34, 10/25, 10/36, 10/32, 10/22,
10/23, 10/24 i 10/4, w obrębie 08 Poligon, na których znajduje się centrum logistyczne, wynosi 151
535 m2 z czego około 94 168 m2 stanowią tereny dotychczas zagospodarowane. Istniejąca na terenie
zakładu zabudowa zajmuje 53 715 m2, a powierzchnia biologicznie czynna 38 308 m2, co stanowi 25%
powierzchni całego centrum.
Z karty informacyjnej wynika, że obecnie na działce o nr ew.: 10/15 znajduje się cześć hali
magazynowej nr 1 z częścią biurową, parking zakładowy oraz plac składowy, 10/34 - plac składowy
oraz tereny dotychczas niezagospodarowane, 10/36 - hale magazynowe nr 1, 2, 3 i 4 wraz z budynkiem
biurowym, wiaty, place składowe oraz place komunikacyjno-manewrowe oraz zbiornik na wody
opadowe (w południowej części), 10/32 - plac składowy oraz zbiornik na wody opadowe.
Zbieranie odpadów odbywać się będzie na terenie dwóch placów składowych znajdujących się
przy istniejących halach nr 1 i nr 3, przy czym plac składowy przy hali nr 1 usytuowany jest na
działkach o nr ew.: 10/15, 10/34 i 10/36, a plac składowy przy hali nr 3, poza częścią działki o nr ew.
10/36, obejmuje część dziatki o nr ew. 10/32. Zbieranie odpadów prowadzone będzie przy
wykorzystaniu istniejącej infrastruktury. Odpady gromadzone będą selektywnie, w sposób
uniemożliwiający ich zmieszanie. Z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że zbierane będą
odpady o kodach: 13 01 10*, 13 01 11*, 13 01 13*, 13 02 04*, 13 02 05*, 13 02 06*, 13 02 07*, 13
02 08*, 15 02 02*, 15 02 03, 16 01 03, 16 01 07*, 16 01 13*, 16 01 14*, 16 01 17, 16 01 19, 16 01 20,
16 06 01*, 16 06 02*, 16 06 03*, 16 06 04, 16 06 05, 16 08 01, 16 08 02*, 16 08 03, 16 08 04, 16 08
05*, 16 08 06*, 16 08 07*, 20 01 33*, 20 01 34. Z kip wynika, że obecnie nie można przewidzieć,
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jakie ilości poszczególnych rodzajów odpadów będą równocześnie magazynowane na wyznaczonych
placach składowych (ilości zbieranych odpadów będą umożliwiały swobodną logistykę po placach
magazynowych). Powierzchnia placu składowego przy hali nr 1 wynosi około 1500 m2 a powierzchnia
placu składowego przy hali nr 3 - około 3 000 m2. Zbierane odpady będą magazynowane na
utwardzonym, ogrodzonym i monitorowanym terenie. Nawierzchnię placów składowych stanowi
kostka na podbudowie betonowej. W ramach zbierania odpadów prowadzone będą następujące
działania:
- rozładunek przywiezionych na teren zakładu odpadów,
- przetransportowanie odpadów na wyznaczone miejsce magazynowania,
- selektywne zbieranie odpadów, do czasu uzbierania partii transportowych,
- załadunek odpadów w celu ich przekazania do uprawnionych odbiorców.
Dowóz i wywóz odpadów prowadzony będzie w porze dnia (w godzinach od 6.00 do 22.00)
od poniedziałku do soboty.
Odpady będą zbierane na szczelnym podłożu i gromadzone w pojemnikach, beczkach,
skrzyniach lub kontenerach przeznaczonych do ich magazynowania bądź magazynowane będą luzem
(w sposób uporządkowany) - jeśli jest to dopuszczone przez przepisy prawne. Ponadto, miejsca
gromadzenia odpadów niebezpiecznych zostaną wyposażone w sorbenty służące do likwidacji
ewentualnych wycieków oraz zostaną odpowiednio oznaczone kodem i rodzajem magazynowanego
odpadu. W celu zabezpieczenia przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi część odpadów będzie
magazynowana pod przykryciem. Wykorzystywane do magazynowania odpadów niebezpiecznych
pojemniki i beczki będą stanowić szczelne i zamykane opakowania, wykonane z materiałów
odpornych na działanie substancji niebezpiecznych zawartych w odpadach. Zbieranie odpadów
prowadzone będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony środowiska oraz
bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi, w szczególności w sposób uwzględniający właściwości
chemiczne i fizyczne odpadów. Odpady w postaci zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
będą gromadzone zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 roku
o bateriach i akumulatorach, a oleje odpadowe zgodnie ze wskazaniami określonymi
w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 5 października 2015 r. w sprawie szczegółowego
postępowania z olejami odpadowymi. Inwestor zamierza magazynować odpady zgodnie z warunkami
określonymi w zezwoleniu na zbieranie, o które wystąpi po uzyskaniu decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach. Miejsca magazynowania odpadów wyposażone będą w sprzęt gaśniczy oraz
sorbenty oraz będą utrzymywane w odpowiednim porządku, a skrzynie, beczki i pojemniki
w odpowiednim stanie czystości. Po zebraniu odpowiedniej ilości (partii transportowej) odpady będą
przekazywane do dalszego zagospodarowania, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami
określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 992 z późn. zm.).
Czas magazynowania odpadów nie będzie przekraczał terminów określonych w ustawie o odpadach.
Zbierane odpady będą transportowane przez firmy zewnętrzne, bądź wnioskodawcę, odpowiednio
przystosowanymi środkami transportu.
Do rozładowywania odpadów będzie wykorzystywany wózek widłowy oraz część odpadów
będzie rozładowywana ręcznie. Sprzęt będzie w dobrym stanie technicznym. W związku z realizacją
przedsięwzięcia inwestor nie planuje zwiększenia zatrudnienia (przewiduje się oddelegowanie
1 pracownika na każdej zmianie roboczej). Pracownicy, którzy będą zajmować się przyjmowaniem
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odpadów oraz załadunkiem do odbiorcy, zostaną przeszkoleni w zakresie bhp, obsługi urządzeń
i właściwego postępowania z odpadami.
W ramach przedmiotowej inwestycji nie przewiduje się wykonywania prac budowlanych,
przebudowy czy demontażu. W związku z powyższym oddziaływanie na środowisko związane
z etapem realizacji inwestycji nie będzie istotne. Na etapie eksploatacji przedmiotowej inwestycji
wystąpi emisja hałasu i substancji do powietrza, których głównym źródłem będzie ruch pojazdów po
terenie inwestycji. Z kip wynika, że inwestycja nie będzie źródłem znaczącej emisji hałasu oraz
substancji do powietrza. Woda na potrzeby pracowników pobierana będzie z ujęcia własnego wód
podziemnych, eksploatowanego na podstawie udzielonego zakładowi pozwolenia wodnoprawnego.
Nie przewiduje się zużycia wody do celów technologicznych. Ścieki bytowe gromadzone będą
w szczelnych zbiornikach bezodpływowych, opróżnianych przez uprawnione podmioty. Wody
opadowe i roztopowe zagospodarowywane będą, tak jak dotychczas, na podstawie posiadanego przez
zakład pozwolenia wodnoprawnego. Odpady zbierane oraz powstające w trakcie funkcjonowania
inwestycji będą magazynowane selektywnie w wydzielonych miejscach, w sposób chroniący
środowisko przed zanieczyszczeniem, a następnie przekazywane uprawnionym podmiotom do
zagospodarowania. Z przedłożonej dokumentacji wynika, że planowane przedsięwzięcie nie będzie
powodowało istotnego oddziaływania na klimat.
Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie poza granicami obszarów podlegających
ochronie na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.
1614). Najbliżej zlokalizowanym obszarem Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 jest
oddalony o ok. 2,7 km w kierunku północno-zachodnim od granic planowanej inwestycji teren - Forty
Modlińskie PLH140020. Biorąc pod uwagę zakres i lokalizację przedsięwzięcia stwierdzono, że jego
realizacja i funkcjonowanie nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na przedmioty ochrony
i integralność ww. obszaru Natura 2000, a tym samym na spójność Europejskiej Sieci Ekologicznej
Natura 2000.
Inwestycja usytuowana będzie w obszarze jednolitej części wód powierzchniowych JCWP
o nazwie Suchodółka i kodzie: RW2000172689949 oraz jednolitej części wód podziemnych JCWPd
o kodzie UE: PLGW200049. Biorąc pod uwagę lokalizację, charakter i skalę przedmiotowej inwestycji
nie przewiduje się oddziaływania na jednolite części wód powierzchniowych i podziemnych na etapie
realizacji i eksploatacji.
Realizacja inwestycji nie przyczyni się w sposób istotny do zmniejszenia różnorodności
biologicznej terenu oraz zwiększenia wrażliwości elementów środowiska przyrodniczego na
ewentualne zmiany klimatyczne obszaru. W rejonie oddziaływania inwestycji nie występują siedliska
łęgowe. Z informacji przedłożonych w kip wynika, że prowadzenie punktu zbierania odpadów, w tym
odpadów metalowych, nie spowoduje przekroczenia standardów jakości środowiska, w tym nie
spowoduje przekroczenia standardów jakości środowiska poza terenem, do którego wnioskodawca
posiada tytuł prawny.
Przed wydaniem niniejszego postanowienia nie wpłynęły do tut. organu żadne uwagi, ani wnioski
stron przedmiotowego postępowania administracyjnego.

Uwzględniając łącznie powyższe uwarunkowania orzeczono jak w sentencji.
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Pouczenie
Na podstawie art. 65 ust. 2 ustawy ooś na niniejsze postanowienie nie przysługuje stronom zażalenie.
Z up. Burmistrza
/-/ mgr inż. Grażyna Woźnicka
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju

Otrzymują:
1. Pełnomocnik firmy ILS Sp. z o.o. – Pani Urszula Golbiak
2. Sołtys wsi Swobodnia (2 egz. z prośbą o podanie do publicznej wiadomości i zwrot 1 egz. z adnotacją
o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń)
3. WIR a/a
Do wiadomości otrzymują:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Chemików 6, 05-100 Nowy
Dwór Mazowiecki
Do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty (14 dni) w:
1. Urząd Miejski w Zakroczymiu (tablica ogłoszeń oraz Biuletyn Informacji Publicznej)
2. Tablica ogłoszeń w miejscowości Swobodnia, Gmina Zakroczym
Po upływie terminu obwieszczenie, zawiadomienie należy niezwłocznie odesłać na adres:
Urząd Miejski w Zakroczymiu, ul. Warszawska 7, 05-170 Zakroczym
wywieszono dnia

....................................

zdjęto dnia

....................................

Podpis osoby odpowiedzialnej
za wywieszenie obwieszczenie ...........................
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