Reguły, 29 kwiecień 2022 r.
OŚ.6220.47.2021

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 (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm., zwanej dalej
„ustawą „ooś”) oraz art. 36 i art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) zawiadamiam,
że postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, polegającego na „budowie i eksploatacji zespołu
magazynowo-usługowego wraz z przestrzeniami socjalno-administracyjnymi z tow.
infrastrukturą, w tym zespołami parkingów na działkach ewidencyjnych nr 40/3, 41/2, 41/3,
41/4, 41/5, 41/6, 41/7, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 131/1, 132/2, 55, 134/1,
57, 136/6 obręb Opacz Mała, na terenie gminy Michałowice”, nie może być załatwione
w terminie przewidzianym w art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego.
Powodem niezałatwienia sprawy w terminie jest konieczność uzgodnienia
czy planowane zamierzenie jest zgodne z zapisami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego zatwierdzonego uchwałą nr XXVI/314/2017 Rady Gminy Michałowice
z dn. 14 września 2017 r.
Zgodnie z art. 36 §1 k.p.a., informuję, że wydanie przedmiotowej decyzji nastąpi
do 20 maja 2022 r.
Zgodnie z art. 49 §2 k.p.a. wskazuję dzień obwieszczenia niniejszego zawiadomienia,
tj. 02 maj 2022 r.
Pouczenie:
Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) stronie służy prawo wniesienia
ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem
Wójta Gminy Michałowice. Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.

Zawiadomienie otrzymuje:
1. Katarzyna Giersz – pełnomocnik Marka Rytych działającego pod firmą „Marek Rytych
Architekt”,
2. Strony postępowania – zgodnie z art. 49 Kpa,
3. Tablica ogłoszeniowa Urzędu Gminy Michałowice,
4. Tablica ogłoszeniowa Urzędu Gminy Raszyn,
5. Strona internetowa bip.michalowice.pl
6. Aa.
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