
STAROSTA
WARSZAWSKI ZACHODNI

05-850 Ożarów Mazowiecki tel. 22 733-72-00
ul. Poznańska 129/133 fax. 22733-72-01

Ożarów Mazowiecki, dnia 5 maja 2021 roku
OŚ.6222.4.2020.KK .

ZAWIADOMIBNIE

Na podstawie art. 218 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U.
z 2020 r., poz. 1219, z późn. zm.) oraz art. 33 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 2021 r. poz. 247), zawiadamia się,
iż Starosta Warszawski Zachodni prowadzi na wniosek Mars Polska Spółki z o.o. z siedzibą
w Kożuszkach Parceli, adres: Kożuszki Parcela 42, 96-500 Sochaczew (NIP: 782-224-12-54,
REGON: 141492057), postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia zintegrowanego
na prowadzenie instalacji do produkcji mokrej kanny dla zwierząt w Passie przy ul. Stefana
Batorego 21, na działkach o nr ewid. 2/48, 2/56, 2/57, 2/58, 2/70, 2/72, 2/75, 2/76 obręb Pass, gmina
Błonie.

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentami sprawy w Wydziale Ochrony
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego,
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki. W czasie trwania stanu epidemii zainteresowani
mogą się zapoznać z dokumentami po wcześniejszym umówieniu takiego spotkania telefonicznie
pod numerami (22) 733-72-48, (22) 733-72-45 lub drogą elektroniczną na adres e-mailowy:
wydzialsrodowiska~pwz.pl.

Uwagi i wnioski należy składać do Starosty Warszawskiego Zachodniego w terminie 30 dni
od daty podania do publicznej wiadomości. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej
lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Uwagi i wnioski mogą być także wnoszone ustnie
do protokołu, niemniej jednak ze względu na trwający stan epidemii rozwiązanie to będzie stosowane
wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach. Uwagi wniesione po ww. terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do wydania pozwolenia zintegrowanego dla instalacji, o której mowa
powyżej oraz do rozpatrzenia złożonych uwag i wnioskówjest Starosta Warszawski Zachodni.
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Administratorem danych osobowych jest Starosta warszawski Zachodni. Przet”varzamy Państwa dane osobowe „vylącznie
w celu wykonania zadań Administratora, które wynikają z przepisów prawa oraz zadań realizowanych „v interesie publicznym.
Więcej informacji znajdziecie Państwo: http://w”vw.p”vz.pl/lOO,l,rodo.html .


