Warszawa, 31 marca 2022 r.
WOJEWODA MAZOWIECKI
WI-I.7840.6.108.2021.JK
ZAWIADOMIENIE
o zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa w trakcie przeprowadzenia
ponownej oceny oddziaływania na środowisko
przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę
Działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 36 , art. 38 oraz art. 88 ust. 1 pkt 1
i w związku z art. 90 ust. 2 pkt 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. 2373) informuję, że przed tutejszym organem
toczy się postępowanie w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę pn.: „budowa Kompleksu
Olefin III na terenie PKN Orlen S.A. w Płocku wraz z niezbędną infrastrukturą w zakresie ISBL”
Adres zamierzenia budowlanego:
województwo mazowieckie:
powiat m. Płock, gmina m. Płock, jed. ew. nr 146201_1 m. Płock:
obręb 0013, działka ew. nr 20/102;
powiat płocki, gmina Stara Biała, jed. ew. nr 141913_2 Stara Biała:
obręb 0001 Biała, działki ew.: nr 216/7, nr 217/2
obręb 0008 Nowe Draganie, działka ew. nr 65/7
Inwestorem przedsięwzięcia jest PKN Orlen S.A., ul. Chemików 7, 09-411 Płock, działający przez
pełnomocnika Pana Jakub Zgorzelski.
Inwestor wnioskował o przeprowadzenie ponownej oceny oddziaływania na środowisko
w ramach postępowania o wydanie pozwolenia na budowę.
Organem administracji właściwym do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla
wnioskowanej inwestycji jest Wojewoda Mazowiecki, zaś organem właściwym do wydania
postanowienia w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w Warszawie.
Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy,
możliwości składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej do protokołu,
w terminie od 1 kwietnia 2022 r. do 1 maja 2022 r. w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego
Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa.
Strona chcąca zapoznać się z aktami postępowania, może tego dokonać w siedzibie tutejszego
organu na Pl. Bankowym 3/5 pok. 7 w poniedziałek w godz. 13.00 – 16.00 lub w czwartek w godz.
8.00 – 12.00 po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym pod nr 22 695-62-19. Osoby
nieumówione nie będą obsługiwane. Czas przeznaczony na zapoznanie się z aktami wynosi do
30 min i nie może zostać przedłużony.
Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Warszawie przed uzgodnieniem warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

Zgodnie z art. 35 cytowanej ustawy informuje się, że uwagi i wnioski złożone po upływie
terminu, o którym mowa wyżej, pozostawia się bez rozpoznania.

z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
Aleksandra Krzoska
Dyrektor Wydziału Infrastruktury
/podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym ważnym kwalifikowanym certyfikatem/

Otrzymują:
1. tablica ogłoszeń MUW / strona BIP
2. tablica ogłoszeń / strona internetowa BIP/ Urząd Miasta Płock
3. tablica ogłoszeń / strona internetowa BIP/ Urząd Gminy Stara Biała

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w………….………………….……..…..........................
(podać miejsce wywieszenia)

dnia: …………………………….…………...
Zdjęto z tablicy ogłoszeń
dnia:………………………….………………
Zamieszczono na stronie internetowej urzędu/BIP w dniu.........................................
........…………………………………………
(pieczęć urzędu oraz podpis i pieczęć pracownika urzędu)

Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Mazowiecki. Przetwarzamy Państwa dane osobowe wyłącznie w celu wykonania zadań
Administratora, które wynikają z przepisów prawa oraz zadań realizowanych w interesie publicznym. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich
danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia i wniesienia sprzeciwu. Więcej informacji znajdą Państwo na
stronie https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki zakładce przetwarzanie danych osobowych.

