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POSTANOWIENIE 

Na podstawie art. 101 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256),  

POSTANAWIAM 

podjąć postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 

przedsięwzięcia, polegającego na budowie Centrum Logistycznego Janki wraz  

z  towarzyszącą infrastrukturą na działkach o nr ewid. 295/1, 295/2, 295/3, 296/7 i 296/8 – 

województwo mazowieckie, powiat pruszkowski, wieś Sokołów, gmina Michałowice, 

zawieszone postanowieniem Wójta Gminy Michałowice z dnia 24 lipca 2020 r. 

UZASADNIENIE 

Pani Aleksandra Wieczorek pełnomocnik HE3 Enterprises 1 Sp. z o.o. (dawna nazwa 

Solenida Investments Sp. z o.o.) zwróciła się do Wójta Gminy Michałowice z wnioskiem  

o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na budowie Centrum Logistycznego 

Janki wraz z towarzyszącą infrastrukturą na działkach o nr ewid. 295/1, 295/2, 295/3, 296/7  

i 296/8 – województwo mazowieckie, powiat pruszkowski, wieś Sokołów, gmina 

Michałowice. 

Planowane przedsięwzięcie, zgodnie z § 3 ust. 1  pkt 31, pkt 37 lit. d, 54 lit. b, pkt 58 

lit. b, pkt 62 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, jest zakwalifikowane do 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny 

oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko może być wymagane. Organ wystąpił do 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Gospodarstwa 

Wodnego Wody Polskie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszkowie 

z wnioskami o wyrażenie opinii, w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie 

opinią z 20 lipca 2020 r. sygn. WOOŚ-I.4220.460.2020.AGO wyraził opinię, że istnieje 

konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Dyrektor Regionalnego 

Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie opinią z 23 kwietnia 2020 r. (data wpływu 

15.05.2020r.) sygn. WA.ZZŚ.5.435.1.245.2020.MS wyraził opinię, że dla ww. 

przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszkowie nie wyraził opinii w ustawowym 

terminie co oznacza, że  odstąpił od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania 

przedsięwzięcia na środowisko. 
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Wójt Gminy Michałowice postanowieniem z 24 lipca 2020 r. sygnatura  

OŚ.6220.03.2020 postanowił o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania 

na środowisko dla planowanej inwestycji oraz określił zakres raportu o oddziaływaniu na 

środowisko.  

W dniu 28 sierpnia 2020 r. do Urzędu Gminy wpłynął raport o oddziaływaniu na 

środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Centrum Logistycznego Janki wraz 

z  towarzyszącą infrastrukturą na działkach o nr ewid. 295/1, 295/2, 295/3, 296/7 i 296/8 – 

województwo mazowieckie, powiat pruszkowski, wieś Sokołów, gmina Michałowice. 

W związku z powyższym, organ podjął postępowanie i postanawia jak na wstępie.  

 

POUCZENIE 

 Na postanowienie nie przysługuje zażalenie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Postanowienie otrzymują: 

1. Pani Aleksandra Wieczorek – pełnomocnik HE3 Enterprises 1 Sp. z o.o.,  

2. Strony postępowania – zgodnie z art. 49 Kpa,  

3. aa. 

 

Do wiadomości: 

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, 

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszkowie, 

3. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie (zarząd w Łowiczu). 
 

 

 

 

 

 


