Sobolew, dnia 21.08.2015 r.
RŚ 6220.4.2015
OBWIESZCZENIE

Działając 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 środowisko (Dz. U. z 2013
r. poz. 1235, z późn. zm) informuję o wydaniu decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach z dnia 21 sierpnia 2015 r., znak: RŚ 6220.4.2015 dla
planowanego przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącego Zakładu
Produkcyjnego “Sante”- zespołu hal produkcyjno – magazynowych na działkach o
nr ewid. 3186/3, 3183/16 i 3183/18 3180/5, 3180/3, 3188/2, 3186/2, 3190/2, 3237 w
miejscowości Sobolew, gm. Sobolew, powiat garwoliński, województwo
mazowieckie.
Przedmiotem postępowania była zmiana ostatecznej decyzji nr RŚ 6220.7.2012
z
dnia
21.01.2013r.,
przeprowadzona
w
trybie
art.
87
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, z późn. zm) oraz art. 155
ustawy z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.).
Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z treścią decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach oraz dokumentacją sprawy, w tym
z postanowieniem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Garwolinie
Nr ZNS. 4510.22.2015 z dnia 03.07.2015 r. oraz postanowieniem Regionalnego
Dyrektora
Ochrony
Środowiska
znak:
WOOŚ-II-4240.837.2015.MŚ
z dnia 9 lipca 2015 r.
Inwestor: Sante A. Kowalski Sp. j., ul. Jagiellońska 55A, 03- 301 Warszawa, Zakład
Produkcyjny, ul. Polna 55, 08-460 Sobolew
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach oraz dokumentacja sprawy
znajduje się znajduje się w Urzędzie Gminy Sobolew ul. Rynek 1, 08-460 Sobolew,
pok. 30.

Wójta Gminy Sobolew
Andrzej Koszutski

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

