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OBWIESZCZENIE BURMISTRZA RADZYMINA

Zgodnie z art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -  Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 256, ze zm., zwanej dalej Kpa) oraz art. 74 ust. 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, ze zm., zwanej dalej ustawą ooś)

że na wniosek Panattoni Europę Sp. z o.o., reprezentowanej przez Pełnomocnika Panią Katarzynę Giersz, złożony w dniu 
23 grudnia 2019 r., uzupełniony 21 stycznia 2020 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji zespołu 
magazynowo-usługowo-produkcyjnego wraz z przestrzeniami socjalno-administracyjnymi oraz tow. infrastrukturą, 
w tym zespołami parkingów na działkach ewidencyjnych nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10,11,12,13,14,15/8,15/1,16/1,

27/2,28/2, 29/2,30/2,31/10, 31/4,32/2, obręb 0007 Emilianów, gm. Radzymin, pow. wołomiński, woj. mazowieckie.
Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
w przedmiotowej sprawie jest Burmistrz Radzymina.
Jednocześnie na podstawie art. 10 oraz art. 49 Kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy ooś

o zakończeniu ww. postępowania administracyjnego oraz o możliwości zapoznania się z zebranym w sprawie 
materiałem dowodowym i wypowiedzenia się co do całości zgromadzonych w sprawie dokumentów i materiałów przed 
wydaniem decyzji w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy 
Radzymin, ul. Komunalna 2, 05 -  250 Radzymin, pok. nr 20, w godzinach pracy urzędu.
Jednocześnie informuję, że w toku postępowania administracyjnego uzyskano wymagane opinie:
- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie;
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wołominie;
- Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.
Ponieważ w przedmiotowej sprawie liczba stron przekroczyła 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś oraz art. 49 Kpa 
powiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach następuje poprzez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo 
przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

zawiadamiam,

15/2, 16/2, 15/3, 16/3, 15/4, 16/4, 15/5, 16/5, 15/6, 16/6, 15/7, 16/7, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23/2, 24/2, 25/2, 26,

zawiadamiam

Do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty (14 dni) w:
Urzędzie Gminy w Klembowie 
Urzędzie Gminy Dąbrówka

Wywieszono dnia

Zdjęto dnia

(pieczęć urzędu oraz podpis i pieczęć osoby upoważnionej 
do wywieszenia i zdjęcia obwieszczenia)


