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WÓJT GMINY BROCHÓW 

         Brochów 125 

      05-088 Brochów 

 

Brochów, dnia 27.01.2023 r.  

OŚ.6220.2.2022 

 

 

 

OBWIESZCZENIE 

Wójta Gminy Brochów informujące Strony postępowania o wydaniu decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach 

 

 

 

 Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.), w związku z 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 

(t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.), Wójt Gminy Brochów  
 

zawiadamia Strony postępowania 
 

o wydaniu w dniu 20 stycznia 2023 roku decyzji Nr 18.2023 odmawiającej wydania decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: 
 

,,Inwestycja polegająca na dostosowaniu zakładu do obowiązującego prawa, 

modernizacji i rozbudowie na terenie Segromet Sp. z o. o. na działkach nr ew. 122 oraz 

124/1, obręb 0024 Plecewice, gmina Brochów, powiat sochaczewski, województwo 

mazowieckie”. 
 

   Z treścią wyżej wymienionej decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy Brochów, 

Brochów  125,  05 – 088  Brochów,  pokój  numer 19, w poniedziałek 800 – 1600, we wtorek 

900 – 1700,  w  środę 800 – 1600, w czwartek 800 – 1600, w piątek 800 – 1600, numer telefonu: 

(22) 725-70-03, wew. 224; 22 100 25 91. 
 

   Zgodnie z pouczeniem zamieszczonym w wyżej wymienionej decyzji Stronom  przysługuje 

odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, za pośrednictwem 

Wójta Gminy Brochów w terminie 14 dni licząc od daty doręczenia decyzji. 
 

    Liczba stron przedmiotowego postępowania administracyjnego przekracza dziesięć. 
 

   Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym 

nastąpiło publiczne obwieszczenie. 
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   Niniejsze publiczne obwieszczenie nastąpi z dniem 27 stycznia 2023 r. poprzez 

udostępnienie OBWIESZCZENIA w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy 

Brochów (http://www.brochow.bip.org.pl/id/172), wywieszenie na tablicy ogłoszeń w 

Urzędzie Gminy Brochów.  
 

   Przedmiotowe OBWIESZCZENIE zostanie również wysłane do Pana Sołtysa Sołectwa 

Plecewice z prośbą o zamieszczenie niniejszego OBWIESZCZENIA na tablicy ogłoszeń 

Sołectwa i ogłoszenie informacji w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości 

oraz do Urzędu Miasta Sochaczew z prośbą o zamieszczenie OBWIESZCZENIA na 

tablicy ogłoszeń urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 
 

   Ponadto informuję, że dane o wyżej wymienionej decyzji zostaną zamieszczone w 

publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o 

środowisku.  
 

   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 (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.), jeżeli liczba stron 

postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego 

postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10, stosuje się art. 49 Kodeksu 

postępowania administracyjnego. 
 

   Zgodnie z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.), jeżeli przepis szczególny tak 

stanowi, 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. 
 

   Według art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.), dzień, w którym nastąpiło 

publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie 

Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie 

Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od 

dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub 

udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

 

         WÓJT 

        mgr inż. Piotr Szymański 
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Otrzymują: 

1. Wnioskodawca. 

2. Pozostałe strony postępowania zgodnie z 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 

(t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.)  a także art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 

1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze 

zm.). 

3.  A/a. 

 

 

 

   Umieszczono na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy 

Brochów w dniu: 27.01.2023 r.  

 

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia: 

 

 

 

Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia: 

 


