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OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki na podstawie art. I0,49 ustawy z dnia 14 częrwca |960
roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z2020 r. poz.256ze zm.) w związku z
art.74 ust. 3 ustawy z dnia3 pażdziemika 2008 r. o udosĘnianiu informacji o środowisku i jego

ochnonie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na

Środowisko (Dz. U. z 2020r. poz. 283 ze zm., zwaną dalej ooś), za'wiadamia Strony
postępowania, Że w toku postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu i przetwatzaniu odpadów
inne niż niebezpieczne na działkach o numerach ewidencyjnych3l3, 4lI i 4l2 w miejscowości
Maliszew, gmina Mińsk Mazowiecki wydano opinie przez:

1. Regionalnego Dyrektora ochrony Środowiska w Warszawie. Ww. opinią znak:
wooŚ-I.424O,53I.2020.ML.2 z dnia 9 pażdziemika 2020 roku Regionalny Dyrektor
uznał, Że dla przedmiotowego przedsięwzięcia konieczne jest przeprowadzenie oceny
oddziaływania na środowisko. W przedmiotowym piśmie został określony zakres

raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz elementy wymagające
przeprowa dzenia szcze gółow ej analizy ;

2. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mińsku Mazowieckim. Ww.
opinią znakZN.45I0.I0.2.2020 z dnia 8 lipca 2020 roku Inspektor Sanitarny uznał, iŻ
przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla wrv.

inwestycji nie jest wymagane. Ponadto wskazał na konieczność uwzględnienia w
decyzji o środowisko}vych uwarunkowaniach konieczności wykonywania stałej

kontroli pomiarów poziomu hałasu oraz emitowanych zanieczyszczehdo powietrza.

3. Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie. Ww. opinią znakwA.ZZŚ.435.1.103.2020.MW.2 z dnia 5 sierpnia
2020 roku Dyrektor Zaruądu Zlevłni uznał, Że dla przedmiotowego przedsięwzięcia
nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziaŁywania na środowisko. Ponadto

wskazał koniecznośó określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
warunków i wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy ooś oraz
nałoŻenia obowiązku działań, o których mowa w art. 82 ust. 1pkt2lit. b ustawy ooś.

Z vłw. opiniami moŻna zapoznai się w siedzibie Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki, ul.
Chełmońskiego 14 _ pok. 11 w godzinach urzędowania,tj. poniedziaŁek 800-1800, wtorek-
czwartek- 800- 1 600, piątek 800- 1 400.

Doręczenie uvłaŻa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
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