
Sobolew, dnia 15 kwietnia 2014 r.

RŚ 6220.2.2014
OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SOBOLEW

o wydaniu postanowienia o braku obowiązku  przeprowadzenia oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Na  podstawie  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  2013 r,  poz.  1235 ze  zm.,  zwanej  dalej  ustawą  “ooś”)  oraz  art.  49   ustawy 
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.  Nr 213 poz. 1397, ze zm.) Wójt 
Gminy w Sobolewie 

z a w i a d a m i a, 

że  w  dniu  15  kwietnia  2014r.  w  toku  postępowania  administracyjnego  zostało  wydane  postanowienie 
RŚ  6220.2.2014  r.,  w   którym  stwierdzono  brak   potrzeby  przeprowadzenia  oceny  oddziaływania  na 
środowisko  w  związku  ze  zmianą  decyzji  środowiskowej  nr  RŚ.6220.7.2012r.  z  dnia  21-01-2013r.   dla 
przedsięwzięcia   polegającego  rozbudowie  istniejącego  Zakładu  Produkcyjnego  “SANTE”  -  zespołu  hal 
produkcyjno – magazynowych na działkach o nr ewid. 3186/3, 3183/16, 3183/18, 3180/5, 3180/3, 3188/2, 
3186/2, 3190/2, 3237 w miejscowości Sobolew, gmina Sobolew, powiat garwoliński.
Od ww. postanowienia nie służy zażalenie.

Istnieje możliwość  zapoznania się z przedmiotowym postanowieniem, postanowieniem Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska   w Warszawie nr WOOŚ-II-4240.288.2014.MŚ z dnia 4 kwietnia 2014 r. oraz 
opinią  Państwowego  Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego  w  Garwolinie   nr  ZNS.4510.9.2014  z  dnia 
12 marca  2014 r. 

Jednocześnie informujemy, iż na podstawie art. 10 § 1,  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.), zostały zebrane dowody i materiały 
niezbędne  do  wydania  zmiany  decyzji  środowiskowej  nr  RŚ.6220.7.2012r.  z  dnia  21-01-2013r.   dla 
przedsięwzięcia   polegającego  rozbudowie  istniejącego  Zakładu  Produkcyjnego  “SANTE”  -  zespołu  hal 
produkcyjno – magazynowych na działkach o nr ewid. 3186/3, 3183/16, 3183/18, 3180/5, 3180/3, 3188/2, 
3186/2, 3190/2, 3237 w miejscowości Sobolew, gmina Sobolew, powiat garwoliński.

 Strony,   ich  przedstawiciele   i  pełnomocnicy  mogą  w  siedzibie  Urzędu  Gminy  w  Sobolewie, 
ul.  Rynek 1,  08-460 Sobolew,   od  poniedziałku  do  piątku   w  godzinach  od  800 do  1600,  zapoznać  się  z 
zebranymi dowodami, wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. 
Wnioski i uwagi należy składać na piśmie na adres  Urzędu Gminy w Sobolewie w terminie 7 dni od daty 
otrzymania niniejszego obwieszczenia.

Zgodnie  z  art  49  Kpa,  powyższe  obwieszczenie  uznaje  się  za  doręczone  Stronom  postępowania 
administracyjnego po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Po upływie w/w terminu zostanie wydane rozstrzygnięcie sprawy, co do jej istoty

                                               Wójt Gminy Sobolew
                                               Andrzej Koszutski

Powyższą informację umieszcza się na:

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

http://www.sobolew.pl/

