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OS.6220.8.2018

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Dąbrówka 

z dnia 11 marca 2019 roku

Na podstawie art. 74 ust. 3 Ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu

oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r., poz. 2081 z późn. zm.) w związku 

z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 

z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.)

• że zostało wydane postanowienie nr 21/2019 Wójta Gminy Dąbrówka nie stwierdzające potrzeby 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na 

rozbudowie zakładu produkcyjnego w Małopolu wraz z budową nowych miejsc postojowych i 

przebudową infrastruktury zewnętrznej na działkach ewidencyjnych nr 567, 568, 569/4, 569/6, 

570/2 w miejscowości Małopole, gm. Dąbrówka dla przedsiębiorcy działającego pod firmą Inter 

Europol S.A.,

• postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody 

na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu produkcyjnego w Małopolu 

wraz z budową nowych miejsc postojowych i przebudową infrastruktury zewnętrznej na działkach 

ewidencyjnych nr 567, 568, 569/4, 569/6, 570/2 w miejscowości Małopole, gm. Dąbrówka dla 

przedsiębiorcy działającego pod firmą Inter Europol S.A., zostało zakończone.

Niniejsze obwieszczenie zostanie podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie 

w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy 

Dąbrówka (www.bip.dabrowka.net.pl), wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dąbrówka 

oraz w miejscu planowanej inwestycji.

Z aktami sprawy w tym z postanowieniem, o którym mowa wyżej można zapoznać się w 

Urzędzie Gminy Dąbrówka w godzinach pracy Urzędu oraz zgłosić ewentualne uwagi i wnioski.

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach

zawiadamiam,
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