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Obwieszczenie - zawiadomienie 
 

o wszczęciu postępowania administracyjnego 

 

    Na podstawie art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (t.j. Dz.U. 2020 poz. 256, dalej KPA) w związku z art. 73 ust. 1 i 74 ust. 3, 3a 

ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. 

Dz.U. 2020 poz. 283, dalej Ustawą OOŚ)  

Wójt Gminy Staroźreby zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego 

na wniosek PV-SUN Sp z o.o. ul. Wspólna 63B/2, 00-687 Warszawa w sprawie wydania decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na.: Budowie 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” 

Jednocześnie zawiadamiam, iż zgodnie z art. 64 ust.1 pkt 1, 2 i 4 ustawy OOŚ z dnia 3 

października 2008 r. tutejszy Urząd wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w 

Warszawie, Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie 

oraz PGW Wody Polskie, Zarząd Zlewni we Włocławku o opinię co do potrzeby 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanej inwestycji, a w przypadku 

stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 

środowisko. 

      Wobec powyższego informuje się, że z treścią wniosku i jego załącznikami strony 

postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Staroźreby (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. 22.04.2020 r.) 

Ze względu na ogłoszony stan zagrożenia epidemicznego, proszę korzystać z kontaktu 

telefonicznego (tel.24/266-30-92) i z adresu e-mail (ochronasrodowiska@starozreby.pl). 

Bezpośrednie zapoznanie się z aktami sprawy może nastąpić po wcześniejszym 

telefonicznym uzgodnieniu terminu. 

 

Wójt Gminy  

- Kamil Groszewski - 

Wywieszono dnia  22.04.2020 
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