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DĐCYZ.ĺA o ŚnopowisKowYcH UWARUNKOWAľ-{IACH ZGDDY
NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘV'/ZIĘtrA

Na poclsta'wie aľt. 104 ustavĺy z dnia 14 czerłvca 1960r. - Koĺleks postępo-watiia
aclministľacyjnego (Dz. U. z2000ľ. Nľ 98. poz. lO71 zpőżn. zm.), alt' 77 ust. 1. iist' 2 pkt2,
arÍ.75 ust. l pkt 4, aľt. 80 ust. 2, aľt. 84 oraz att.85 ust. 1 ustawy z dnia3 pażdzienlka
2008ľ. o r-rdostępnianiu infoľmacji o śľodowisku i jego ochľonie, udziale społeczeństwa w
ochľotrie śľoclowiska oÍaz o oceĺraclr oddziaływania na śľoclowisko (Dz. U. Nľ 199, poz. 1227
z pőŹn' Zm.) - zr,vanej dalej ,,ustawą o.o.ś.'', w związku Z $ 3 pkt 79 tozpol'ządzenia
Racly Ministľów z dnia 9 listopada 2010ľ' w spĺawie pľzedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na śľodowisko (Dz. lJ. z Nľ 213, poz. 1397), po rozpa]ľzenit-t wnioskrt Gminy
Cegłów z síedzibą w Cegłowie przy trl. Kościuszki 4, w spľawie wydania decyzji o
śľoclowiskowycli ur,vaľunkowań zgody na realizację pľzeclsięwzięcia polegającego na
zamknięcirr i ľekultywacji skłaclowiska odpaclór.v komunalnych na działce o nľ ew. 99 we wsi
WoŹbin w ľamach pľojektrr ,,Kotnpleksowa ľekultywacja gminnych składor,visk oclpadów r,v

miejscowości WoŹbin i Lato',vicz Rozstanki'' oÍaz stwieľdzeniu bľaku potľzeby
pľzepľowaclzania oceny oddziaływania na śľodou,isko clla niniejszego pľzedsięłvzięcia:

określam Środorvisko\Ye u}varunkowania d|a inłvesĘcji polegajz1cej na zamknięciu i
rekulĘwacji skladolviska odpadów komunalnych na dz. nľ e}v. 99 łv miejscolvoiści

Woźbin gmina Cegłórv

W związkLl z LlstaleIlialni, zgodnie z aft.8Ż Llstawy z drlia 3 paźĺ1ziernika 2008r. o uclostępllianiLl
inľbľlnacji o środor.visku ijego ochľolrie, udziale społeczetistwa r,v ochľotlie śľoclor,viska oraz
o ocellach odclziaływarlia na śľodolvisko organ wyclający llilliejszą decyzję okľeśla:

I. RODZÄJ I MIEJSCE RBALIZACJI PRZEĐSIĘWZIĘCIA

Plallor,vatle pľzedsięr.r'zięcie polegai będzie na zamknięcitr i ľekiiltyr,vacji gminnego slĺłaclowiska
odpaciór'v na clziłrłcę o nľ eW. 99, połozonej w miejscor,vości WoŹbin gmina Cegłórł, rv ľalrlach
projektLl ''Kompieksorva ľekultyl,vacja gminrlych składowisk oclpadólv rv miejscorvości \.\ioźbin i

Latolv i cz-Rozstalr k i ".

ĺĺiił'esti,'cja będzie ľealizowana w obľębie działek nalezącvch clo inrvestoľa.

Zakľes j'Zec'Zow-y inłr.estycj i obe.jmui e wykonairie :

- \r,/a-rstwy wyľownawczc - oc'gazowtlja1cej o gľilbclŚci 20 cm

- \Ä'iŁ)ľSt,"v)' '-lSZCZelniającej Z gľLlniu mało pľzep'-tszczaiile_Ľo ,_l grubości 30 cnl

- waľstw'v ľekilit;'iłacji l':iologiczncj ĺ-l gl_'.ibości i5 cnl

Pizeclsięwzięcie zzil<rvĺiIillko',vane_jest clo $ 3 tlst l pkt B0 ľoz'pr;w'ąclz'ellia Raclr' NIini-.tr-óvv z cillia 9
listopacia 20I0i r'' .\prźl\,\ ie olĺľeśleilitr ľo11z:ł.jórv przecisięrvzięć ĺllclgĺ1c;,cl: zl'iaczź1ct-- ĺlciclziaĺvvlać na



śľodorvisko (Dz.U' Nľ 2l3, poz l397ze zm.) oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z
kwalifikowaniem pľzedsięwzięcia do sporządzenia rapoltu o ocldziaýwaniu na środowisko. Działki
znajdLrją się na teľenie Mińskiego obszartl Chľonionego Krajobľazu.

Teren pod wyn1aczonąinwest;,cję znajduje się rv znacznej odległości od zabuclo'uvali tnieszkalnych i

są_s i ad uj e bezpośľedn i o z Żadny m b Ll dyl ki elłl m i eszka l nym 
"

II. NA ETAPIE REALIZACJI I EKSPLoATACJI ORAZ UżYTKoWNIA
PRZEDsIĘwZiĘcrA NALEżY PODJĄĆ NASTĘPUJĄCB DZIAŁANIA :

l. Podczas realizacji pľzedsięwzięcia oszczędnie korzystać, z terenu w sposób zapewniający
ochľonę środor,viska gľutltowo-r,vodnego, w szczególności przed zanieczyszczeniami
substancjami ľopopochodnymi i innylni substancjami chemicznymi;

2. Teren realizacji zaopatrzyć, w śľodki do neutralizacji ľozlanych substancji ľopopochodnych
w przypadku ich rozlania niezwłocznie usunąó zanieczyszczenie, azebrany materiał przekazać
do uýl izacji upľawn ionemu odbioľcy;

3. Pracownikom bLldolvy zapewllió zaplecze socjalne wyposażone w toalety posiadające
bezodpływor,ve zbiorniki na ścieki bytowe; zapewnió systematyczny odbióľ ścieków
komunal nych przez uprawlr ione podn ioty;

4. Plac buclowy i zaplecze techniczno-socjalne wyposażyć w pojemniki (kontenery)
zapewniające selektywllą zbiórkę odpadów lv zależności od ich ľodzajów, moŻliwości
d al szego zagospod arowan i a czy p rzetw orzenia

5. odpady rliebezpieczne gľolnadzić w zamkniętych, szczelnyclr i oznakowanych po_ielnnikach
odpornych na clziałanie skľadników ut-llieszczaĺlych w nich odpadów' zlokalizol,vanych lv
wyznaczonym, ogrodzollyln, zadaszonyln miejscu o trtr,vardzonyĺrl podłożu, zabezpieczonym
przed wpływem waľunków atmosferycznych odpady przekazywać upľawlliollym
odbiorcom, zaś miejsca magazynowania odpadów niebezpiecznych oznaczyć i zabezpieczyć,
pľzed dostępem osób nieLlpoważnionych;

6. odpacly inne niż niebezpieczne' nlagazyllowaó w zamkniętych, szczelnych i oznakowanych
pojemnikach lub kontelterach, ustalviouych w \yyznaczonym do tego celLl ogroclzonym,
zadaszolryln ĺniejscu o utwaľclzonym podłożLl, a następnie przekazywać uprawnionym
odbiorcom;

III. W DOKUMENTACJI WYNTAGANEJ DO WYDANIA DECYZJI,
o KTÓRYCH NĺowA w ART. 72 UST. l USTAWY ooŚ ( w PRoJBKCIE
BUDowLANYNI) NALEżY UWZGLĘDNIĆ NASTĘPUJĄCE WYMAGANIA
DOTYCZĄCE OCHRoNY ŚRonorvrSKÁ:

- IV{asy ziemne powstałe r.v tľakcie pľzebLtdor,vy wykorzystać na terenie iirrł'estycji
i w tľakcie pľowadzonych pľelc;

- Na er^ĺentuajną wycinkę dĺzew lub kľzewórv należy uzyskać stosowlle Zez-.'vĹ)]enie Wójta
na wniosek właścicicla nieľuehomości;

- Stclsować spľzęt posiadający ważJle badania technicztre"
- Prowadzenie budou.y zgodnie 211,ydan-v-r-li w-aľunkami teclrniczÍ11l11-'i. atakŻe

obolviązr-rjac-vmi przepisami i Ęcrrnällli. W tym - clotyczącymi ochľony śľodowiska na
teľenie budo.'^ĺy i lv jego clioczenitt;



- Bezzlĺĺłoc1ne usuwanie ewentualnych awaľii powstałych w trakcie realizacjí inwestycji.

Iv. w PRZYPADKU WYKoI\_YWANIA DzIAŁALNoŚcr PoGARszAJĄcEJ STAN

Śnooowsxł, ZosTANĄ PoDĘTE oDPowIEDNIE DEcYZJE NAKAzUJĄcE
WSTRZYMANIE TAKIEJ DZIAŁALNoŚcr Do czAsu ZAINSTALAoWANIA
URzĄpZEŃr,uľ wYKoI\r-ľwA}[IA IIINYcII cZYNNoŚcI ZABEZPIľ'CZÄJĄCYCH
ŚnooowrsKo.

v. wYMoGI w ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁAI\IA SKUTKoM AWARII
PRzEMYsŁowYcH w oDI\IEsIENIU Do PRzEDsIĘwZIĘĆ ZALICZAI\_YCH Do
ZAKŁADÓy sTwARZAJĄcYcH zAGRożENIE wYsTĄPIENIA PowAżNYcII
ÄWARII

Nie dotyczy.

\rI. WYMOGI W ZAKRESTE OGRANICZENIA TRAI\SGRANICZNEGO
oDDZIAŁYWANIA NA ŚRoDoWISKo:

Rodzaj przedsięwzięcia i jego lokalizacja (w centralnej części Polski) wyklucza jakiekolwiek

o ddziaĘw anie trans gran iczne'

vII. PRZED RoZPocZĘcIEM REALIZACJI PRzEDsIĘwzIĘcIA NIE sTwIERDZoNo
KoNIEcZNoŚo PRZEPRoWADZANIA ocENY ODDZIALYWA}IIA NA

ŚnooowrsKo w RAMACH PosTĘPowA}[IÄ w SPRAWIE WYDAI\IÄ DECYZJI,
o KTÓRYcH MowÄ w ART. 72 UsT. 1 UsTAwY ooŚ. wYMoGI w sPRAwIE
sTwIERDZENIA KoNIECZNoŚo UTwoRZENIA oBsZARU oGRANIczoNEGo
UżYTKowANIA:

Nie stwierdzono konieczności utwoľzenia obszaľu ogľaniczonego użýkowania

vlu. CHARAKTERYSTYKA PRZEDsIĘwzIĘcIA sTANowI ZAŁĄCZNIK l[R 1'

BĘDĄ6Y INTEGRALNĄ czĘŚcr4 NINIEJSZE J DF;CYzil o ŚnonowlsKowYcH
fIWARUNKOWANIACH.

Chaľakterystyka przedsięwzięcia stanowi załączniknĺ 3 do niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

W dniu 01'09.20l3r. do Wójta Gminy w Cegłowie wpłynął wniosek Zastępcy Wójta,

Pana Dariusza Uchmana, rcprezentującego Gminę Cegłów w spľawie wydania decyzji o

środowiskolvych uwarunkowaniach zgody na realizację ilw przedsięwzięcia. Do wniosku,

zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 paľŹdziemika 2008r. o udostępnianiu informacji o

śľodowisku i jego ochĺonie, udziaIe społeczeństwa w ochĺonie środowiska oraz ocenach

oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z pőźń. zm.) zostały dostaľczone

wymagane załączniki.

Zawiadomieniem z dĺia }3.O9.2OI3 znak IZP.6220.5.201'3 Wójt Gminy Cegłów

powiadomił strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzjt

o śľodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcĺa polegającego na



zamknięciu i rekultywacji składowiska odpadólv kornurralnych na dz. m ew. 99 w
miejscor,vości WoŹbin, gmina Cegłów.

Po oclniesieniu plarrowanej inwestycji do katalogu przedsięwzięĆ, wymienionych
w razpoÍZądzeniu Rady Ministľórł.' z dnia 9 listopada 2010ľ. r.v sprawie pľzedsięwzięć
mogących znacząco oddziałyrł,ać na śľodowisko (Dz. Lr. z Nľ 273. poz. 1397), ustalorro. iż
niriiejsza inwestycja zaliczonajest do grupy przedsięwzięć rrrogących potencja|'nie znacząco
oddziaływać na środowisko dla których zgodnie z art.77 trst. 2 pkt 2 ustawv o'o'ś. wymagane
jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach" W opaľcitt o dokonarią
kwalifikację wystąpiono do oľganów opiniujących o wydanie opinii co do konieczności
pľZepľowadzenja oceny oddziaływania na śľodowisko oľaz konieczność spoľządzenia ľaportu
i jego ewentualny zakľes.

Zgodnie z afi.' 63 ust. 1 ustawy o.o.ś., obowiązek pľZeprowadzenia oceny
oddziaływania na śľodowisko dla planowanego pľzedsięwzięcia mogącego potencjalnie
znacząco oddziaływać na śľodowisko stwieľdza, w drodze postanowienia oľgan właściwy do
wydania decyzji o śľodowiskowych uwarunkowaniach. Postanowienie to zgodnie z art. 64
ust. l pkt 1 i pkt Ż vĺydaje się po zasięgnięciu opinii regionalnego dyľektoľa ochľony
środowiska oľaz państwowego powiatowego inspektora sanitaľnego.

oľgan pľowadzący postępowanie w ramach procedury kwalifikującej przedsięwzięcie
do przepľowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na śľodowisko wy-stąlił
do Państwowego Powiatowego Inspektoľa Sanitarnego W Mińsktr Mazowieckim oraz
Regionalnego Dyrektoľa ochľony Śľodowiska r,v Waľszawie, Wydział Spĺaw Terenowych I
o opinię co do potrzeby obowiązku pľzepľowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na
śľodowisko , a w pÍzypadku stwierdzenia takiej potrzeby o ustalenie zakresu raportu'

W trakcie pľowadzonego postępowania nie wołynęły uwagi ani też zastrzeŻenia co do
pľojektowanej inwestycji.

Wypełniając dyspozycję aft. 64 ust. 1 oraz 78 ust. l pkt 2 ustawy' o.o.Ś. Wójt Gminy
Cegłiw zlvrócił się do Państwowego Powiatowegĺ-l Inspektora Sanitarnego w Mińskrr
Mazorvieckim oraz Regionalnego Dyľektoľa ochľony Śľodowiska w Warszawie (pismo
z dnia 19.09.2013r. znak IZP.6220'5'2013) o wydanie opinii odnośnie obowiązkrr
pľZepľo\Ąrađzenia oceny oddziaływ'arria na śľodowisko d]a pľzedmiotowej inwestycji,
a w przypadktr stwieľdzenia takiej potľzeby okľeślerrie zakľesu raportu o oddziaływaniu na
śľoclowisko.

Vi cjniu i0'10.20l3ľ. wpłynęła opinia sanita-rna, Państrvowego Po.ľiatowego
Inspektcľa Sanitaľnego w Mińskir lV{aztlr,vieckirn, któľ1, uznał, Że przeprowadzenie ocen,V
ocidziały'wania na śľodowisko dla w.,v. pĺzeclsię.ľzięcia inrł,estycyjnego nie.jcst r.vylnagane. W
uzasadnieniu opinii sanitaľnej zawaľto oclniesienie do kwęstii zmľliejszenia ,'iciązliwcści i
eĺnisji. któľe iv ZnaCZny sposób Zostaną ograniczone po zakończeniu inwestycji' Państworr.,y
Porviatowl' inspeiĺtoľ Sanitaľtly wskazuje, Ze w ľalllacll ľekultyrvacji składor.visko zostanie
zintegľolvane z' oIaczającvm teľenenl i wyeliminowane zostaną negatyl.,.ne oc1dział1,,"yąnia na
śľocloivisko. Vĺa to b,'ć osiĺ1gnięte pr7.ez: 'ĺieiorvaľst\\/o'we '.lszcze!nienie po-wieľzchni



składowiska wÍaz zbiologiczną rekultywacją jego oclgazowanle oľaz monitoring obiektu. W
wyniku zaplanor,vanych zabiegów nastąpi nriędzy innymi odpľowadzenie wód opadowych
poza obręb składowiska,

W dniu 15'10.2013 ľ' clo tutejszego Urzędu łvpłynęło postanorvienie znak WooŚ-
II.424O.1365.2013.MŚ z dnia 74.IO.2O12r., w któľym Regionalny Dyľektoĺ ochľony
Śľodowiska w Waľszawie' Wydział Spľaw Terenowvch w Siecĺlcachwyraził opinię' Że dla
wyŻďs wymienionego pľzedsięwzięcia, konieczne jest przepľowadzenie oceny oddziaływania
na śľodowisko, wskazując, Że zakľes raportu o oddziaływaniu przedsięl,vzięcia na środowisko
powinien być, zgodny z arÍ.66 ustawy ooś, ze szczegőlnym uwzględnieniem następtrjących
ęlementów:

l) i.v zakľesie ochrony wód - raport ooś powinien zawierać, informacje doýczące:
charakterysýki lvaľullków hydľogeologicznych składowiska; wskazanie najlvyższego
piezonletrycznego poziomu wodonośnego w odniesieniu do dna niecki; wskazanie kierunkLl
spływu wód podziemnych; wskazanie czy pieľwszy pozion lvodonośny jest poziomelll
użytkowym - wskazanie promienia nieużytkor,vania wód podziemnych od składowiska;

' wykazania skuteczności ochľony lvód podziemnych poprzez ocenę ftlnkcjollowalria izolacji
syntetycznej i/lub natLlralnej bariery geologicznej, pľzedstawienie wyników ĺnonitoringtl' ocenę
popľawności lokalizacji elementów sieci Inonitoringu, ocelly skuteczności systemu gospodarki
odciękami i arlalizę systelĺtl izolacji składor,viska w odniesieniu do wynogów rozporządzenia
Ministľa Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r' w spralvie składowisŕ oclpaclólv (Dz. U.
z2013 t. poz. 523, zwanego dalej ,,rozporządzeniem'');
rozpoznania kieľunku rozprzesÍrzeniania się zanieczyszczen wód podziemnych związanych
z eksploatacją skłaclowiska; ľozbLldowy siatki monitoľingu o piezometľy pozwalające ustalić
kieľLlnek przelnieszczania się zanieczyszczeń; przedstar,vienie wyników obserwacji;
wskazania jednolitej części wód, na które oddziaĘĺvać, będzie planowane pľzeclsięr.vzięcie
oraz odniesienia się do lvpłyrł,u inwestycji na cęIe środorviskor,vę zawarte w ań. 38ct i 38e
ustalvy z dnia l8 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z2012 r. poz' 145, ze nĺl.) oraz Planie
gospodaľowallia rvodami na obszaľze dorzecza rzeki Wisý, tlstanowionym uchlvałą Rady
Ministľów zdnia22lutego2011r. (M P.z2011r.Nr49 poz.549);przeanalizolvaniewpływu
przeclsięwzięcia l]a cele środowiskowe zawarte w planie gospodarowania ,uvodami

na obszaľze dorzecza. w odniesíeniu do usytuolvania przedsięwzięcia rvzględem zlewni
i jedllolitych części wócl (w ceILl identyfikacji celu śľodowiskorvego dla rvód, na który
przedsięwzięcie nlogłoby potencjalnie oddziaĘwać); wskazania jaki cel ochrony wód
obowiązuje 'uvzględern częŚci wód podlegających oddziaływaniom (tj. osiągnięcie dobrego
stanu ekologicznego/ciobľego poieIlcjału ekologicznego, zapobieganie pogorszallil-l się stanu
części wód), charakterystyki czylrnikó'uv ocĺdziaývania przedsięrvzięcia na Stan części r.vód;
analizę u'arialrtów techno|ogiczllych z uwzgiędnieniem metod ochrony śľodowiska rvodlro
- gľLlntorvego z Llwzglęclnieniem działań minimalizujących lvpłylv na środowisko.

Postanowieirieni nr IZP.6220.5"2a13 z dnia l5.l0'2013' po ana|izie dokumentacji spľawy
Wójt Gľiiny Cegłćlw nie stwieľdził kanieczności pľzepľowadzetlia oceny oddziałyrł,aria na
Śľoclow i sko cl l a pľzedm io to' we_qo pľzecĺ si ęwzi ec ia.



W tľakcie analizy całej dokLurreniacji ustalono, iŻ rea|,izacja ĺriniejszej ilrr.vest.vcji nie
.jest objęta aktualnym planem zagospodaľolvania pľZestľZennego.

Z uvagi na fakt" iż lv niniejszej spľalvie liczba stĺoir postępowania nie pľzekľacza )O,
stąd zgodnie z aľt. 74 ust. 3 ustawy o.o.ś. zastoso\'Vallo przepis aft' 49 K_oćleksu postępowania
administľacyjnego w myśl l.-tóľego, stľony mogą być zaw-iaćlamiane o clecyzjacir
i czylrliościach oľganu pop].zez zamieszczatrie w sposób zw1ĺczajowo pľzyjęty.

W zr,viązku zpow7'Ższym' lla każd1,m etapie postępor'ł'ania, stľony były powiadamiatre
o czynnościach podejmowanych ptzez ttltejszy oľgan oIaz o moŻliwości zapoznar,vania się
z aktanlj gľomadzonyrni \,V tľakeie pľowadzonego postępołvania, a takŻe zgŁaszania
er,ventualnych uwag lub zasÍrzeŻeń poprzez zamieszczenie stosor,vnych zawiadomień
i obwieszczeń na:

- tablicy ogłoszeli Urzędu Gmirry w Cegłowie, ul. T. Kościuszki 4
- tablicach sołeckich
- stľonie inteľnetowej bip.ceglow.pl

Zgodnie z al1' 10 ustawy z dnia 14 czeÍwca 1960ľ. Kodeks postępowania
aclministľacyjnego (Dz. ĺJ" z 2000ľ. Nľ 98, poz, 7071 'z pőŹn. zm.) stľony postępowania
zostały powiaclomione o mozliwości zapoznania się ze ZgÍomac1zoną dokumentacją oľaz
pľawie wypowiedzeľlia síę co do tľeści mateľiałów zgromadzonych w tľakcie pľowadzonego
postępowania aclministľacyjnego w pľzedmiotolvej spľawie. W tľakcie wyznaczonego teľlninu
do oľganu pľowadzącego postępowanie 'Żadna ze stľon nie zgłosiła swojego zainteresowania
wgląclrr do akt Spľawy oľaz nie złoŻyła Żadnych Llwag ani zgłoszen.

Ze względu na charakteľ i zakľes plarrowanych pľac budowlanych, któľych okres
oddziaływania będzie krótkotľwały i ogľaniczony clo najbllŻszego otoczenia inwestycji,
a takze rodzaj i skalę pľzeclsięwzięcia, któľe zracji charakteľu nie pociąga za sobą zĺlaczzycych
zagroŻen (jego ťtrnkcjonołvanie nie powinno powodorvaó trciąŻliwości cila śľodor,viska), biorąc
pocl uwagę inľbľmację Za\Nartę W dostaľczonej kaľcie infoľmacyjnej o plalror,vanynr
pľzedsięwzięciu oľaz y1, w,ł'niku szczegółowej anaIizy rnoż|iwego wpłyi'vu pľzeclmiotorvej
inrvestycji na śĺ'odowisko' postal-lowiono jak łv sentencji tlecyzji.

W opaľciu o aľt. ĺJ6 tlstaw1' o.o.ś. clecyzja o śľodowiskowych ur,va;'unkowaniach wiąze organ
lv".rĺiający decyzję r,vymieniolle w pľzepisie ziľt. 72 ust i pk^t l-ĺ_].

Niniejsza decyz.1a'z'osÍ'aÍapodana do lviadomości publicznej w sposób wyŻei.ľymieniony.
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Povĺyższą decyzję naleŻy dołączyć, do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art" 72
ust. l pkt l-l3 ustawy o.o"ś.

Niniejsza decyzja ttaci ważnaśĆ, z upływem cztereclr lat od dnia, w któľym stała się
ostateczna. Teľmin ten może ulec wydłuŻeniu o dwa lata, jeżeli rea|izacja plano'uvanego
przecisięwzięcia mogącego Z:nacząco oddziałyr.vać na śľodowisko ptzebiega etapowo onz nie
zrrrieniły się warunki określone w decyzji o śľodowiskorvych uwarunkowaniach.

otľzymriią:

1. Gmina Cegłów poprzez podanie do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo
przyjęty

2. Strony postępowania zgodnie z art. 49 K.p'a.
3. ala

Do wiadomości:
1. RDoŚ w Warszawie, Wydział Spľaw Terenowych I
2. Państwowy Powiatowy Inspektoľ Sanitamy w Mińsku Mazowieckim

Załączniki:
1. 'V,/ykaz działek położonych w miejscowości WoŹbin
2. Clrarakteľystyka przedsięwzięcia do decyzji IZP.6220.5.2013ĺ. z dnia2l.1O.2OI31'
3. Karta infoľmacyjna przedsięwzięcia

Sprau'r'prorr'aĺlzl
iVlarcin Rudzki
tcl 25 759-59--12
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