
Wójt Gminy Sobolew 

Sobolew, dnia 17 lutego 2020r.  

 

RŚ 6220.15.2019 

 

OBIWESZCZENIE 

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  
 
 Na podstawie  art. 85 ust. 3 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 (Dz. U. z 2018 r, poz. 2081 ze zm.)  Wójt Gminy Sobolew 

podaje do publicznej wiadomości,  

że w dniu 17 lutego 2020r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla firmy 

SOLARPROJEKT S.C., ul. Jodłowa 23, 15-523 Grabówka dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie 

instalacji paneli fotowoltaicznych – elektrowni słonecznej o mocy elektrycznej do 1,0 MW, wraz z 

innymi niezbędnymi do jej funkcjonowania obiektami i urządzeniami infrastruktury technicznej, 

kontenerowej stacji transformatorowej, na terenie części działki o nr geod. 3046/3 – Lokalizacja 1,  

położonej na terenie gminy Sobolew, obręb Sobolew, powiat garwoliński, województwo 

mazowieckie. Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z treścią decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach oraz dokumentacją sprawy. 

Jednocześnie informuję o wydanej przez: 

1. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Garwolinie opinii nr  ZNS.4510.35.2019 z 

dnia 21.10.2019r. o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, 

2.  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie opinii nr WOOŚ-I.4220.1152.2019.BS 

z  dnia 5.11.2019r.  o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 

z jednoczesnym wskazaniem na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach warunków lub wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c, 

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. z 2018 r, poz. 2081 ze zm.), 

3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki 

Wodnej w Warszawie opinii nr WA.RZŚ.436.1.1826.2019.ZZ06.EJ (WA.ZZŚ.6.435.239.2019.EJ) z 

dnia 8.11.2019r. o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko z 

jednoczesnym wskazaniem na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach warunków lub wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c, oraz 

nałożeniem obowiązku działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy 2a 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 2018 

r, poz. 2081 ze zm.), 

4. Starostę Powiatu Garwolińskiego decyzji z dnia RŚ.603.16.2019.IG z dnia 21.10.2019r. o umorzeniu 

postępowania. 

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy  w Sobolewie  pokój nr 30 od poniedziałku 

do piątku w godzinach od 8
00

 – 16
00

.  

    

 

Wójt Gminy Sobolew 

/-/ Maciej Błachnio 

 

 

 

 

Powyższe obwieszenie umieszcza się na:  

1.Tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Sobolewie 

2. Stronie internetowej Urzędu Gminy w Sobolewie (www.bip.sobolew.pl) 

 

http://www.bip.sobolew.pl)/

