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ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania administraryjnego

W jt Gminy Ulan-Majoratnapodstawie art.6l $ 4 ustawy zdnia14 czerwca 1960 r. -
Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z2016 t. poz.23) art.73 ust.l
ustawy z dnia3 puŹdziemika 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeristwa w ochronie środowiska orM ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz.U. z20l3r. poz. 1235 ze zm.),

zawiadamia

że na wniosek ,,SOBOLEX'' s.c. Kr l Urszula, Kr l Daniel; Ulan Duzy 62 A;2I-307
Ulan-Majorat wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o
uwarunkowaniach środowiskowych dla inwestycji polegającej na :

,nRozbudowie stacji paliw pĘnnych'' planowanej na działce nr geod. 129 w m. Ulan
(wieś Ulan Duzy)' gmina Ulan_Majorat.

Na obecnym etapie Urząd Gminy Ulan-Majorat zvłr cił się do Paristwowego
Powiatowego Inspektora Sanitamego w Radzyniu Podlaskim oruz do Regionalnego Dyrektora
ochrony Środowiska w Lublinie z zapytariem , czy wymagane jest sporządzenie raportu
oddziaływania przedsięwzięciana środowisko i w jakim zakresie, odnośnie w/w inwesĘcji.

Inwestycja będzie polegała na zunstalowaniu dodatkowego zbiornika paliwowego
oraz tozbudowie budynku pawilonu stacji paliw wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie
istniejącej stacji paliw pĘnnych zlokalizowanej na dz.nr lŻ9 w Ulanie.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zalicza się do przedsięwzię określonych w $ 3 ust.2
pkt 2 rozporządzenia Rady Ministr w z dnia 9 listopada 20I0r. w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z2010r. poz. 1397 ze zm.)

W zwiąku z powyŻszym informuję, Że zgodnie z art. 10 _ Kodeksu postępowania
administracyjnego strony mają prawo do czynnego udziału w kazdym stadium postępowania
administracyjnego, poptzez możliwość przeglądarna akt sprawy' a takŻe możliwość
wypowiedzenia się co do zebranych materiał w orazzgłoszenia wniosk w i Żąda w terminie
7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Zgromadzone w przedmiotowej sprawie materiały i dokumentacja są do wglądu w
siedzibie Urzędu Gminy Ulan-Majorat, pok. 12w godz.73o do 153o.

W załączeniu map a Z naniesioną planowaną inwestycją.
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