Wyszków, 4 marca 2022 r.
BURMISTRZ WYSZKOWA
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WOS.6220.4.2021
OBWIESZCZENIE
Burmistrz Wyszkowa, 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 (t.j. Dz. U.
z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.),
informuje
o przystąpieniu do procedury udziału społeczeństwa w prowadzonym postępowaniu
administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia p.n. „Przebudowa, rozbudowa oraz rozbiórka części obiektów wraz
z budową i przebudową infrastruktury technicznej na terenie Centrum DystrybucyjnoLogistycznego JERONIMO MARTINS POLSKA S.A. Wyszkowie”.
Postępowanie w niniejszej sprawie zostało wszczęte na wniosek JERONIMO MARTINS
POLSKA S.A. ul. Żniwna 5, 62-025 Kostrzyn.
Na podstawie art. 79 ust. 1 ustawy ooś, przed wydaniem decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach, organ właściwy do jej wydania zapewnia możliwość udziału społeczeństwa
w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko.
Organem administracji właściwym do wydania decyzji w niniejszej sprawie jest Burmistrz
Wyszkowa, zaś organem biorącym udział w uzgodnieniu warunków realizacji przedmiotowej
inwestycji jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie.
Planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco
oddziaływać na środowisko, o których mowa w art. 59 ust. 1 pkt 1 cyt. ustawy, wymienionych
w § 3 ust. 2 pkt 2, w związku z § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b, pkt 34 lit b i c, pkt 35 lit. b i c pkt 37 lit. b i c,
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839).
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się
z niezbędną dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej na adres Urzędu
Miejskiego w Wyszkowie Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków, ustnej do protokołu (w godzinach pracy
Urzędu) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrzenia ich
bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres e-mailowy: gmina@wyszkow.pl, w terminie 30 dni
od dnia publicznego ogłoszenia tj. od dnia 9 marca do 8 kwietnia 2022 r.
Złożone wnioski zostaną rozpatrzone przez organ prowadzący postępowanie przed wydaniem
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Wyszkowie
Aleja Róż 2, Wydział Ochrony Środowiska pokój nr 126, w godzinach pracy Urzędu, poniedziałek –
piątek, godz. 800 do 1600.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie
w prasie, na internetowej Urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyszkowie i w miejscu planowanej inwestycji.
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