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OBWIESZCZENIE 
 o wszczęciu postępowania 

 
Na podstawie art. 9, art. 10 § 1, art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. 

Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021r., poz. 735 z późn. zm.), zwanej dalej 
kpa, w związku z art. 73 ust. 1 i 74 ust. 3, art. 75 ust. 4  ustawy z dnia 3 października 2008r.  
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2022r. poz. 1029 z późn. 
zm.) zwana dalej ooś 
 

zawiadamiam  
 
że w dniu 22.09.2022r. na wniosek Firmy Krzysztof Janas Usługi Ekologiczne „EKO-JAS”, 
Garno, ul. Kasztanowa 21, 26-625 Wolanów, zostało wszczęte postępowanie 
administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 
przedsięwzięcia polegającego na: „Prowadzeniu punktu tymczasowego magazynowania 
oraz przeładunku odpadów przez prowadzącego zbieranie odpadów na dz. ew. nr 199/6 
w m. Garno, gm. Wolanów, pow. radomski, woj. mazowieckie.” 
 Planowane przedsięwzięcie kwalifikuje się zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 83 lit. a) i b) 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019r., poz. 1839), tj. punkty do zbierania,  
w tym przeładunku: 

a) złomu, z wyłączeniem punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 
b) odpadów wymagających uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów z wyłączeniem 

odpadów obojętnych oraz punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 
  
 Jednocześnie informuję, że Wójt Gminy Wolanów  na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy 
ooś wystąpił do: 

• Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie; 

• Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomiu; 

• Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni 
 w Radomiu, 

o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia 
na środowisko. 
 Zgodnie z art. 74 ust. 3a ustawy ooś stroną postępowania w sprawie wydania decyzji  
o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje 
prawo rzeczowe do  nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać 
przedsięwzięcie w wariancie zaproponowanym przez wnioskodawcę, z zastrzeżeniem  
art. 81 ust. 1. 
  Przez obszar ten rozumie się: 

1) przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar 
znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu; 

2) działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia 
zostałby przekroczone standardy jakości środowiska, lub 

3) działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które 
może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej 
aktualnym przeznaczeniem. 

 W związku z tym, że liczba stron przedmiotowego postępowania przekracza 10, na 
podstawie art. 74 ust. 3 ustawy ooś stosuje się przepis art. 49 kpa.  



Zgodnie z art. 10 kpa strony postępowania mogą brać czynny udział na każdym etapie 
postępowania, a przed wydaniem decyzji mają możliwość wypowiedzenia się co do zebranych 
dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. 
 
 Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Wolanów,  
ul. Radomska 20, 26-625 Wolanów, od poniedziałku do piątku pokój nr 10, w godzinach 
urzędowania: poniedziałek od 7:30 do 16:30, wtorek - czwartek od 7:30 do 15:30, piątek od 
7:30-14:30. 
 Zgodnie z art. 49 § 2 kpa zawiadomienie uznaje się za doręczone stronom 
postępowania, po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

 
Wskazuję dzień publicznego obwieszczenia 28.09.2022r. 

 
 Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo 
przyjęty poprzez: 

➢ wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wolanów, ul. Radomska 20, 
 26-625 Wolanów; 

➢ wywieszenie na tablicy ogłoszeń Sołectwa Garno;  
➢ umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Wolanów www.bip.wolanow.pl     

w dziale Ochrona środowiska – decyzje o środowisku; 
 
 
 
 

     
 

  Wójt Gminy Wolanów 
/-/ Ewa Markowska-Bzducha 
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