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OBWIESZCZENIE 

Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks 

postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735 zwanej dalej K.p.a.) w związku z art. 74 

ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz w ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 

z 2021r. poz. 247 ze zm., zwaną dalej ,,ustawą ooś’’),  

 

zawiadamiam strony postępowania, 

 

że w toku postępowania administracyjnego wszczętego w sprawie wydania decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na:  

„Budowie hali produkcyjno-magazynowej z częścią socjalno-biurową na terenie istniejącego 

zakładu produkcji wód i napojów wraz z infrastrukturą, drogami wewnętrznymi i placami 

manewrowymi na działkach nr ewid. 336/14, 337/5, części działek nr 337/6, 337/3 i 338/1 w 

miejscowości Wawrzyszów nr 9, gm. Wolanów”, - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w 

Warszawie wydał w dniu 7 czerwca 2022r. postanowienie znak: WOOŚ-I.4221.193.2021.ML.4 

uzgadniające warunki realizacji przedsięwzięcia.  

Postępowanie zostało wszczęte na wniosek Przedsiębiorstwa Produkcyjno - Handlowego 

PIK PŁUCIENNIK I KOŁACZ Spółka Jawna, Wawrzyszów 9, 26-625 Wolanów, obecnie PIERROT PK 

sp. z o.o. 

Przedmiotowa inwestycja należy  do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko, o których mowa w art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy ooś oraz w § 3 ust. 1 

pkt 54 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839). 

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś organem właściwym do wydania decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Wolanów.  

Stosownie do art. 10 § 1 K.p.a. strony postępowania mają prawo czynnego udział na 

każdym etapie postępowania, a przed wydaniem decyzji mają możliwość wypowiedzenia się, co 

do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.  

Z aktami sprawy w tym postanowieniem uzgadniającym realizację przedsięwzięcia strony 

postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Wolanów, ul. Radomska 20, 26-625 

Wolanów, od poniedziałku do piątku pokój nr 10, w godzinach urzędowania: poniedziałek od 7:30 

do 16:30, wtorek - czwartek od 7:30 do 15:30, piątek od 7:30-14:30. 

Zgodnie z art. 74 ust. 3a ustawy ooś stroną postępowania w sprawie wydania decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje 

prawo rzeczowe do  nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać 

przedsięwzięcie w wariancie zaproponowanym przez wnioskodawcę, z zastrzeżeniem art. 81 ust.  

Przez obszar ten rozumie się: 

1) przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar 

znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu; 

2) działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania 

przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub 



3) działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które 

może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej 

aktualnym przeznaczeniem. 

Liczba stron przedmiotowego postępowania przekracza 10, wobec czego, zgodnie z art. 

74 ust. 3 ustawy ooś stosuje się przepis art. 49 Kpa. Przepis ten stanowi, że zawiadomienie stron 

o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie 

publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej 

miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 

podmiotowej właściwego organu administracji  publicznej. 

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom postępowania do wiadomości poprzez: 

➢ wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wolanów, ul. Radomska 20, 

26-625 Wolanów; 

➢ wywieszenie na tablicy ogłoszeń w miejscu inwestycji ; 

➢ oraz umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Wolanów 

www.bip.wolanow.pl  w dziale Ochrona środowiska – decyzje o środowisku. 

Zgodnie z art. 49 § 2 kpa  zawiadomienie uznaje się za doręczone stronom postępowania, 

po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Wskazuję dzień publicznego ogłoszenia  - 

15.06.2022r. 

  

 

Wójt Gminy Wolanów 

                    /-/ Ewa Markowska - Bzducha 

 

 

 


