
WÓJT GMINY SOBOLEW 
woj. mazowieckie 

 

Sobolew, dnia 30-04-2020r.  

RŚ 6220.22.2019 

OBWIESZCZENIE 

 

Na podstawie art. 36 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, ze zm., zwanej dalej „Kpa") oraz art. 74 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 środowisko (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 2081, ze zm.),  w związku z art. 49 Kpa, Wójt Gminy Sobolew zawiadamia Strony, że rozstrzygnięcie 

w sprawie  wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: 

„Rozbudowie Zakładu Sante A. Kowalski Sp. J. w Sobolewie”, zostanie wydane do dnia 31 października 

2020 r., a przyczyną zwłoki jest konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla 

planowanego przedsięwzięcia. 

Jednocześnie, mając na uwadze art. 36 § 1 Kpa informuję, że stronie przysługuje prawo do 

wniesienia ponaglenia za moim pośrednictwem do Samorządowego Kolegium Odwoławczego 

w Siedlcach. 

W powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, w związku z tym, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy 

o  udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz art. 49 k.p.a. — zawiadomienie zostanie 

zamieszczone na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Sobolewie ul. Rynek 1,08-460 Sobolew, 

w  sołectwie Sobolew III i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Sobolewie 

www.bip.sobolew.pl.  

Zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne 

udostępnienie pisma. 

WÓJT GMINY SOBOLEW 

/-/ Maciej Błachnio 

 

Otrzymują:  

1. Strony postępowania przez obwieszczenie zgodnie z art. 49 k.p.a.  
2. a/a 

Do wiadomości: 

Sante A Kowalski Sp. j., 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 55A, 
Zakład Produkcyjny, ul. Polna 55, 08-460 Sobolew 

Obwieszczenie umieszczono na: 

1. Tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Sobolewie 
2. Stronie internetowej www.bip.sobolew.pl 
3. Miejsce zwyczajowo przyjęte w sołectwie  Sobolew III 
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