
Sobolew, dnia 24-06-2015r. 

RŚ 6220.1.2015  

OBWIESZCZENIE 
 
 Działając na podstawie art. 33 ust. 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 2013 r, poz. 1235, ze zm.) 

z a w i a d a m i a m 
o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego 

„Budowie obory wraz z obiektami towarzyszącymi na działkach o nr 96/1 i 96/2 w miejscowości 

Kownacica, gm. Sobolew”, powiat garwoliński,  woj. mazowieckie. 

Postępowanie administracyjne zostało wszczęte w dniu 29 stycznia 2015 roku.   

       

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko został złożony w dniu 16-06-2015 roku.   

Realizujący przedsięwzięcie:  Pan Michał Dźwigałowski. 

 

Przedmiotem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest „Budowa obory wraz z obiektami 

towarzyszącymi na działkach o nr 96/1 i 96/2 w miejscowości Kownacica, gm. Sobolew”, powiat 

garwoliński,  woj. mazowieckie. 

 

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest  Wójt Gminy Sobolew, 

ul. Rynek 1, 08-460 Sobolew.   

 

Organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień są: Państwowy Powiatowy Inspektor 

Sanitarny w Garwolinie, ul. Kardynała Wyszyńskiego 13, 08-400 Garwolin oraz Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska w Warszawie, ul. Henryka Sienkiewicza 3/5,  00-015 Warszawa.     

 

 Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się niezbędną dokumentacja sprawy                               

w szczególności  z treścią Raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia,                          

z wnioskiem Inwestora wraz  z wymaganymi załącznikami, z postanowieniem Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego   w Garwolinie z dnia 06-02-2015r. znak: ZNS.4510.2.2015 oraz postanowieniem 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie  z dnia 10 lutego 2015 r.  znak:                           

WOOŚ -II-4240.141.2015 OŁN, a także z postanowieniem Wójta Gminy Sobolew  z dnia 24 -03-2015 r. 

znak: RŚ 6220.1.2015.  Z dokumentacją można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Sobolewie, ul Rynek 1, 

08-460 Sobolew, pok. 30, w dniach pracy  Urzędu w godz. 8.00-16.00. Sprawę prowadzi inspektor ds. 

rozwoju gminy, promocji i ochrony środowiska.   

 Społeczeństwo może składać wnioski i uwagi na piśmie, ustnie do protokołu, za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej bez konieczności rozpatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym,              

o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 

1450, z późn zm.). Uwagi i wnioski należy składać  w Urzędzie Gminy w Sobolewie w sekretariacie,                   

w terminie 21 dni od daty wywieszenia. Uwagi lub wnioski złożone po upływie wskazanego terminu 

pozostawia się bez rozpatrzenia.      

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Sobolew, ul. Rynek 1,                    

08-460 Sobolew.  

 

 

WÓJT GMINY SOBOLEW 

ANDRZEJ KOSZUTSKI 

 

 

 
Powyższe obwieszenie umieszcza się na: 

1.Tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Sobolewie 

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

3. W miejscu zwyczajowo przyjętym w sołectwie Kownacica      

 

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

