
Sobolew, dnia 16 września 2016r. 

RŚ 6220.3.2016 

OBWIESZCZENIE 

WÓJTA GMINY SOBOLEW 

 

o wydaniu postanowienia o stwierdzeniu braku potrzeby 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 2016 r, poz. 353 ze zm.) oraz art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) Wójt Gminy Sobolew 

 

zawiadamia,  

 
że w dniu 16 września 2016 r. w toku postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji                                 

o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  polegającego na „Rozbudowie parkingu w 

zakładzie produkcyjnym SANTE A. Kowalski Sp. j.”. zostało wydane postanowienie RŚ 6220.3.2016 

o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na 

środowisko.  

 Z treścią postanowienia można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Sobolewie pokój nr 30 od 

poniedziałku do piątku w godzinach od 8
00

 do 16
00

. 

 

Informuję o wydanych: 

- postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w WOOŚ-II.4240.1119.2016.MŚ.3 z dnia                      

31 sierpnia 2016r. o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,  

- opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego nr ZNS.4510.26.2016 z dnia 03.07.2016r.                   

o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko; 

 

Jednocześnie, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego, w związku z końcowym etapem postępowania administracyjnego w sprawie uzyskania 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach informuję o możliwości zapoznania  

się z dokumentacją sprawy . Organ administracji publicznej obowiązany jest zapewnić stronom czynny 

udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do 

zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. 

Zgodnie z art. 49 Kpa, powyższe postanowienie uznaje się za doręczone Stronom postępowania 

administracyjnego po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.  

Termin zapoznania się z dokumentacją sprawy – 7 dni od daty doręczenia.  

 

 

 

 

Wójt Gminy Sobolew 

Andrzej Koszutski 

 

 

 

 

 
Powyższą informację umieszcza się na: 

1) Tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Sobolewie 

2) Stronie internetowej www.bip.sobolew.pl 

3) Miejsce zwyczajowo przyjęte w sołectwie  Sobolew III 

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

