Sobolew, dnia 21 maja 2014 r.
RŚ 6220.2.2014

OBIWESZCZENIE
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
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, z późn. zm) oraz
art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) Wójt Gminy w Sobolewie

zawiadamia strony,
że w dniu 21 maja 2014 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
(znak: RŚ 6220.2.2014) dla 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.).

Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Sobolewie pokój nr 30
od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1600.
Zgodnie z art. 49 Kpa, powyższą decyzję uznaje się za doręczoną Stronom
postępowania administracyjnego po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia
niniejszego zawiadomienia.

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)
Na tablicy ogłoszeń u sołtysa Sobolew III

