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ZAWIADOMIENIE 

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 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) zawiadamiam, że 27 grudnia 2016 r. wpłynął wniosek 

firmy PDC Industrial Center 54 Sp. z o.o. o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie centrum logistycznego 

z zapleczem socjalno-biurowym, obiektami towarzyszącymi, niezbędną infrastrukturą 

techniczną i komunikacyjną, w miejscowości Pęcice przy ul. Piachy na terenie gminy 

Michałowice. 

Mając na uwadze, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie oraz 

Wójt Gminy Michałowice postanowili o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania 

na środowisko, przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 

Inwestor wykonał Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Organem 

właściwym do wydania decyzji w sprawie jest Wójt Gminy Michałowice, zaś organami 

biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii  

i dokonania uzgodnienia są Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie oraz 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszkowie. 

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania 

się z dokumentacją sprawy, możliwością składania uwag i wniosków w formie pisemnej, 

elektronicznej i ustnej, w terminie od 08 marca 2017 r. do 07 kwietnia 2017 r. w Referacie 

Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Michałowice przy ul. Aleja 

Powstańców Warszawy 1 w Regułach (pok. 106) w dniach: 

 Poniedziałek  9:00 – 17:00 

 Wtorek-Piątek  8:00 – 16:00 

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Michałowice przed 

wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

 

 

Zawiadomienie otrzymują: 

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska,  

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny,  

3. Pan Daniel Powroziewicz, pełnomocnik PDC Industrial Center 54 Sp. z o.o.,  

4. Strony postępowania – zgodnie z art. 49 Kpa, (2 egz.) 

5. aa 
 

 

Sprawę prowadzi:  Wojciech Grzeniewski 

Referat:   Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 

Tel.:   22 350 91 32 


