Milanówek, 24.10.2017 r.
OŚZ.6220. 11 .2017. AW

ZAWIADOMIENIE
o wpłynięciu wniosku i wszczęciu postępowania administracyjnego
Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2017 r., poz.1257.), dalej K.p.a. oraz art. 21 ust. 1, ust. 2 pkt 9 i art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3
października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz.1405), dalej „ustawa ooś”
w związku z § 3 ust. 1 pkt 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 71)
PODAJĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI INFORMACJĘ
że w dniu 13.10.2017 r. do tut. Urzędu wpłynął wniosek i wszczęto postępowanie w przedmiocie uzyskania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Realizacja punktu skupu i sprzedaży
złomu, rud metali, metali szlachetnych oraz surowców wtórnych na terenie firmy Artex II Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Spółka Komandytowa”
Lokalizacja inwestycji: ul. Książenicka dz. nr ew. 3 i 110 obręb 06-18.
Przedmiotową inwestycję zgodnie 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 2016r., poz. 71)
zaliczono do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
Zgodnie z art. 75 ust. 4 „ustawy ooś organem administracji właściwym do wydania decyzji w powyższej sprawie
jest Burmistrz Miasta Milanówka, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko,
właściwymi do dokonania uzgodnienia i wydania opinii są Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Warszawie (art. 77 ust. 1 pkt 1 wyżej cyt. ustawy) oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Grodzisku Mazowieckim (art. 77 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy).
Pismem z dnia 24.10.2017 r. znak: OŚZ.6220.11.2017.AW wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grodzisku Mazowieckim
z wnioskiem o opinię co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku
stwierdzenia takiej potrzeby określenia zakresu raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, dla w/w
inwestycji.
Zgodnie z art. 10 1 K.p.a organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział
w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych
dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Zgodnie z art. 28 K.p.a, stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie
albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.
Z dokumentami w sprawie można zapoznać się, wnieść uwagi i wnioski w terminie od 24.10.2017 r. do
15.11.2017 r. włącznie w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią Urzędu Miasta Milanówka
ul. Spacerowa 4 w Milanówku pok. nr 1, w godzinach pracy Urzędu tj. w poniedziałki w godzinach 8.00 –
18.00, we wtorki, środy i czwartki w godzinach 8. 00 – 16. 00, w piątki w godzinach 8. 00 – 15. 00.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Milanówka Niniejsze
zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej Urzędu Miasta Milanówka, wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Milanówka (bud A
przy ul. Kościuszki 45 i bud C przy ul. Spacerowej 4) oraz w okolicy planowanej inwestycji.
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