Wołomin, dnia 22 września 2022 r.

Wydział Ochrony Środowiska
Urząd Miejski w Wołominie
UL. OGRODOWA 4, 05 – 200 WOŁOMIN
TEL. 763-30-20 FAX. 763-30-66

WOŚ.6220.21.2021

Zawiadomienie
Zgodnie z 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 (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.), dalej ustawy ooś – w brzmieniu obowiązującym
w dniu złożenia wniosku, art. 9, art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U z 2021 r. poz. 735 ze zm.) dalej k.p.a.,

zawiadamiam,
że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku produkcyjno-magazynowego
z częścią biurowo-socjalną wraz z budową portierni oraz infrastrukturą zewnętrzną na terenie działek
ew. nr 216/1, 216/2, 217/1, 217/2, 218/2, 218/3 położonych przy ul. Watykańskiej w miejscowości Majdan,
gm. Wołomin.
Stosownie do 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.
Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu
Miejskiego w Wołominie, ul. Ogrodowa 4, pok. 322, III piętro, oraz złożyć uwagi i wnioski dotyczące
przedsięwzięcia w Centrum Obsługi Mieszkańców w godzinach pracy urzędu, w terminie 7 dni od daty
otrzymania niniejszego pisma, po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu spotkania
z pracownikiem merytorycznym na konkretnie wyznaczony dzień i godzinę.
Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10, stosuje
się art. 49 k.p.a.
Upubliczniono od dnia 22.09.2022 r. do dnia 06.10.2022r.
Z up. Burmistrza Wołomina
Naczelnik Wydziału
Ochrony Środowiska
Anna Nowak

Otrzymuje:
1. Pełnomocnik Inwestora,
2. Pozostałe strony postępowania zgodnie z art. 49 k.p.a.
3. aa.
Sprawę prowadzi: Agata Rosłan, Wydział Ochrony Środowiska, tel. (022) 763 30 00, wew. 223, pok. 322.
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