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OBWIESZCZENIE 

  

Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania 

Administracyjnego (t.j. Dz.U. 2020 poz. 256, dalej KPA) art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 

października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa ochronie środowiska oraz ocenach  oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 

2020 poz. 283, dalej Ustawą OOŚ - Wójt Gminy Staroźreby 

zawiadamia, że 

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 

polegającego na.: Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 13 MW, wraz z drogą 

dojazdową oraz przyłączem do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury 

technicznej, niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia” w 

miejscowości Słomkowo zlokalizowanej na działkach nr 57/4 i 6/1 obręb Słomkowo, gmina 

Staroźreby 

- został zebrany materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji; 

Strony postępowania administracyjnego mają prawo czynnego udziału w każdym stadium 

postępowania, a przed wydaniem decyzji mają możliwość wypowiedzenia się, co do 

zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania żądań.  

Informuję jednocześnie, że z treścią zebranych materiałów w tym m.in opinią 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Mazowieckiego Państwowego 

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie oraz Państwowego Gospodarstwa 

Wodnego Wód Polskich, Zarząd Zlewni we Włocławku można zapoznać się w terminie 7 

dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia w siedzibie Urzędu Gminy w 

Staroźrebach, ul. Płocka 18, pokój nr 11 w godzinach urzędowania (tj. poniedziałek 900-1730, 

wtorek – czwartek 730-1530, piątek 730-1500). 

Z uwagi, iż ilość stron postępowania przekracza 10 zgodnie z art. 49 KPA strony 

postępowania informowane są poprzez obwieszczenie, które zamieszczone zostanie na stronie 

internetowej BIP, tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Staroźrebach oraz podanie informacji do 

publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscu realizacji inwestycji tj. w 

sołectwie: Słomkowo. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od 

dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie tj. 09.07.2020 r.  
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