
 
Wójt Gminy Rytwiany  
ul. Staszowska 15  

28-236 Rytwiany          Rytwiany, dnia 2022.04.04 

IŚ.6220.9.2021.JK  

 
 
 

 

Z A W I A D O M I E N I E - OBWIESZCZENIE 

o wydaniu postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 

oraz konieczności sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko. 

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 

z 2021 r.,  poz.735ze zm.) - zwanej dalej KPA w związku art. 63 ust 1 i ust. 4 i art. 66 oraz  art. 74 ust. 

3; art. a także art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r., o udostępnianiu informacji o środowisku i 

jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm.) zwanej dalej ustawą OOŚ.  

Zawiadamiam strony postępowania 

 
  że w dnia 04.04.2022 zostało wydane postanowienie Wójta Gminy Rytwiany znak: 
IŚ.6220.9.2021.JK  o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz 
konieczności  sporządzenia raportu  o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą:    

,,Zmiana sposobu użytkowania istniejącej hali przemysłowej nr I oraz budynku 

warsztatowo-biurowego, zlokalizowanych na działce o nr. ew. 1987/1 Zabudowy Przemysłowej w 

Rytwianach,  wraz z ich remontem i przebudową pod wymogi montażu w nich, / prototypowej / 

linii technologicznej produkcji materiałów budowlanych w postaci suchych mieszanek 

budowlanych’’, na rzecz: Inwestora: Elpologistyka Sp. z o.o., Zawada 26, 28-230 Połaniec za 

pośrednictwem pełnomocnika Pana Jerzego Zielińskiego 

Treść wydanego postanowienia dostępna jest od dnia 04 kwietnia 2022r. na stronie: 
www.rytwiany.bip.jur.pl. 
Dodatkowo, treść wydanego postanowienia oraz dokumentacja sprawy dostępna jest dla 
zainteresowanych w siedzibie Urzędu Gminy Rytwiany, ul. Staszowska 15, Referat Inwestycji 
Infrastruktury i Środowiska, pok.30 w dni robocze w godz. od 8:00 do 15:30 
Niniejsze zawiadomienie – obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości. Ponieważ  

w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy OOŚ 

oraz art. 49 KPA – zawiadomienie - obwieszczenie zostaje zamieszczone na stronie internetowej 

Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rytwiany: www.rytwiany.bip.jur.pl., na tablicy 

ogłoszeń Urzędu Gminy Rytwiany oraz w pobliżu miejsca planowanego przedsięwzięcia na tablicach 

ogłoszeń w miejscowości Rytwiany. Zgodnie z art. 49 KPA zawiadomienie uznaje się za doręczone po 

upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma. 

            
Z up. Wójta 
Sekretarz Gminy Rytwiany 
mgr Tomasz Fąfara 

 
Otrzymują: 

 
1.Strony postępowania przez obwieszczenie  zgodnie z art. 49 KPA  

2.Wnioskodawca za pośrednictwem pełnomocnika   

3.A/a                                                                                                   


