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ZAWIADOMIENIE 

o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 526 ze. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy  

z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U.  

z 2020 r., poz. 283 ze zm.), zawiadamiam, że 27 kwietnia 2021 r., na wniosek Pani Kai Sawickiej 

pełnomocnika - PDC Industrial Center 112 Sp. z o.o. Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa, zostało 

wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie zmiany decyzji nr 503/2020 o środowiskowych 

uwarunkowaniach wydanej przez Wójta Gminy Michałowice z dnia 30 czerwca 2020 r. dla 

przedsięwzięcia polegającego na „Budowie zespołu produkcyjno – magazynowo - usługowego  

z zapleczem socjalno-biurowym i towarzyszącą infrastrukturą na działkach o nr ewid. 525/2 oraz 

526/3 w obrębie Opacz-Kolonia, gmina Michałowice 

 

W związku z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego informuję, że w terminie 
14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać 
wyjaśnienia oraz składać wnioski i dowody, dotyczące inwestycji. 

Z aktami sprawy można się zapoznać w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Gminy 
Michałowice, przy ul. Alei Powstańców Warszawy 1, w Regułach (pok. 205, II piętro), w dniach: 

 Poniedziałek  9:00 – 18:00 

 Wtorek   8:00 – 17:00 

 Środa-Czwartek 8:00 – 16:00 

 Piątek   8:00 – 14:00 

Jednocześnie informuję, że stosownie do art. 41 § 1 i 2 Kodeksu Postępowania 
Administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają 
obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym 
adresu elektronicznego; w razie zaniedbania ww. obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym 
adresem ma skutek prawny.  
 
Zawiadomienie otrzymują: 
1. Kaja Sawicka– pełnomocnik, 
2. Strony postępowania - zgodnie z art. 49 Kpa, 
4.Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, 
5.Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, 
6.Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, 
7. Aa.  
 


