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RROŚ.KR.6220.8.2020 

 

Obwieszczenie – zawiadomienie 

 Na podstawie art. 38 i 85 ust 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

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

środowisko (Dz. U. z 2020 poz. 283) w związku z § 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 

Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2020 poz. 256, dalej KPA) - po 

rozpatrzeniu wniosku z dnia 06.03.2020 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 

do 10 MW i powierzchnią zabudowy do 10,00 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną 

na terenie działek nr 263/1 i 263/2 w miejscowości Zdziar Las, gm. Staroźreby - Wójt Gminy 

Staroźreby 

zawiadamia strony postępowania  

oraz 

 podaje informację do publicznej wiadomości, 

że w dniu 03.07.2020 roku wydana została decyzja ustalająca środowiskowe 

uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 10 MW 

i powierzchnią zabudowy do 10,00 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie 

działek nr 263/1 i 263/2 w miejscowości Zdziar Las, gm. Staroźreby” 

Z uwagi, iż liczba stron przedmiotowego postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 49 

KPA strony postępowania informowane są przez obwieszczenie, które zostaje umieszczone na 

stronie internetowej BIP, tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Staroźrebach oraz w sposób 

zwyczajowo przyjęty w sołectwie: Zdziar Mały (wieś Zdziar Las). Stronom postępowania 

przysługuje prawo do wniesienia odwołania w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. 

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia w którym nastąpiło 

publiczne obwieszczenie. Podano do publicznej wiadomości dnia 03.07.2020 r. 

 

Ponadto informuję, iż wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją 

sprawy (w tym z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Mazowieckiego 

Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie, PGW Wody Polskie  

Zarząd Zlewni w Ciechanowie oraz treścią wydanej decyzji) w siedzibie Urzędu Gminy w 

Staroźrebach, ul. Płocka 18, pokój nr 11 w godzinach urzędowania. 

 

Wójt Gminy  

Kamil Groszewski 

 

 

Wywieszono dnia 03.07.2020 

 

Zdjęto dnia…………………………... 

………………………………………… 

(pieczęć oraz podpis osoby upoważnionej do wywieszenia) 


