
WÓJT GMINY WOLANÓW       Wolanów, dn. 15.06.2022r. 

 

WIR.6220.2.2021.KG 

 

INFORMACJA  

o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa 

Na podstawie art. 33 i 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu  

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz w 

ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r. poz. 247 ze zm., zwaną dalej ,,ustawą ooś’’), 

Wójt Gminy Wolanów informuje, że przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania 

na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie hali 

produkcyjno-magazynowej z częścią socjalno-biurową na terenie istniejącego zakładu 

produkcji wód i napojów wraz z infrastrukturą, drogami wewnętrznymi i placami 

manewrowymi na działkach nr ewid. 336/14, 337/5, części działek nr 337/6, 337/3 i 

338/1 w miejscowości Wawrzyszów nr 9, gm. Wolanów”. 

 

1. Postępowanie administracyjne zostało wszczęte w dniu 29.03.2021r. na wniosek: 

Przedsiębiorstwa Produkcyjno - Handlowego PIK PŁUCIENNIK I KOŁACZ Spółka 

Jawna, Wawrzyszów 9, 26-625 Wolanów, obecnie PIERROT PK sp. z o.o. Wójt 

Gminy Wolanów postanowieniem z dnia 21.05.2021r. stwierdził konieczność 

przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz 

określił zakres raportu.  Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 

został złożony przy wniosku z dnia 28.07.2021r. Uzupełnienie raportu wniesiono 

w dniach 10.01.2022r. i 05.05.2022r. 

2. Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

jest Wójt Gminy Wolanów. 

3. Organem właściwym do dokonania uzasadnienia warunków realizacji 

przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, 

który postanowieniem z dnia 7 czerwca 2022r. znak: WOOŚ-I.4221.193.2021.ML.4 

uzgodnił i określił warunki realizacji przedsięwzięcia.  

4. W postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa, każdy zainteresowany ma 

możliwość : 

• zapoznania się z dokumentacją sprawy, 

• składania uwag i wniosków. 

Raport o oddziaływaniu na środowisko, postanowienie z dnia 7 czerwca 2022r. uzgadniające 

warunki realizacji przedsięwzięcia oraz pozostała niezbędna dokumentacja sprawy dostępna jest   

w siedzibie Urzędu Gminy Wolanów, ul. Radomska 20, 26-625 Wolanów, od poniedziałku do 

piątku pokój 10,  w godzinach urzędowania: poniedziałek od 7:30 do 16:30, wtorek – czwartek od 

7:30 do 15:30, piątek od 7:30 do 14:30. 

5. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone: 

a) w formie pisemnej na adres: 

• Urząd Gminy Wolanów, ul. Radomska 20, 26-625 Wolanów; 

• poprzez złożenie pisma w sekretariacie Urzędu Gminy Wolanów  

ul. Radomska 20, pokój nr 7, I piętro. 

b) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania 

ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 



5 września 2016r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej  

(Dz. U. z 2020r. poz. 1173 z późn.zm.) na adres e-mail:gmina@wolanow.pl 

c) ustnie do protokołu w Wydziale Inwestycji i Rozwoju, ul. Radomska 20,  

26-625 Wolanów, I piętro, pok. Nr 10 w godzinach urzędowania 

w terminie  30 dni, tj. od  dnia 15 czerwca 2022r. do dnia 14 lipca 2022r.(włącznie). 

6. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych uwag i wniosków jest Wójt Gminy 

Wolanów. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przed wydaniem decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach. 

7. Uwagi i wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa w pkt 5 pozostawia 

się bez rozpatrzenia. 

Jednocześnie informuję, że strony przedmiotowego postępowania mają możliwość składania 

uwag i wniosków przez cały okres trwania ww. postępowania administracyjnego. 

 

W dniu 15.06.2022r.  informację podano do wiadomości i opublikowano poprzez; 

• wywieszenie  na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wolanów ul. Radomska 20, 

• umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Wolanów www.bip.wolanow.pl  

w dziale ochrona środowiska - decyzje o środowisku,  

• wywieszeniu w miejscu realizacji planowego przedsięwzięcia. 

 

 

       Wójt Gminy Wolanów 

/-/ Ewa Markowska-Bzducha 

 

 

 

 

 

http://www.bip.wolanow.pl/

