Mińsk Mazowiecki, dnia 23 marca 2021 roku
Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki
ul. Józefa Chełmońskiego 14
05-300 Mińsk Mazowiecki

RI.6220.2.2.2020.EK

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki działając na podstawie art. 33 ust 1, w związku z art.
79 ust. 1 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 (Dz. U. z 2021 r. poz. 247, zwanej dalej „ustawą ooś") zawiadamia, że w dniu 30
marca 2020r. wpłynął wniosek P.P.U.H Hanna Możdżonek o wydanie decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu
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przetwarzaniu odpadów inne niż niebezpieczne na działkach o numerach ewidencyjnych 3/3,
4/1 i 4/2 w miejscowości Maliszew, gmina Mińsk Mazowiecki. Mając na uwadze, że
postanowieniem z dnia 26 października 2020 roku Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki nałożył
obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. planowanego
przedsięwzięcia przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie opinią znak: WOOŚ
I.4220.531.2020.ML.2 z dnia 9 października 2020 roku 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 przeprowadzenia szczegółowej analizy.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mińsku Mazowieckim uznał, iż
przeprowadzenie

oceny

oddziaływania

na

środowisko

dla

ww.

przedsięwzięcia

inwestycyjnego nie jest wymagane zgodnie z pismem znak ZN.4510.10.2.2020 z dnia 8 lipca
2020 roku.
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pismem znak WA.ZZŚ.6.435.1.103.2020.MW.2 z
dnia 56 sierpnia 2020 roku wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie jest
konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko.

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Mińsk
Mazowiecki, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko,
właściwymi do dokonania uzgodnienia będą:
•

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska Warszawie,

•

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mińsku Mazowieckim,

Zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją
sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemn ej, ustnie do protokołu, za pomocą
środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, w terminie od 7 kwietnia 2021 roku do dnia 7 maja 2021 roku do
Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki mieszczącej się przy ul. Chełmońskiego 14 w Mińsku
Mazowieckim (pok. 102) w godzinach urzędowania, tj. poniedziałek 8°0-11°0, wtorek

czwartek - 8°0-16°0, piątek

s00-1s00. Dokumentacja dotycząca sprawy udostępniana będzie w

pok.11 w godzinach urzędowania. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta
Gminy Mińsk Mazowiecki przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia
niniejszego obwieszczenia.
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