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ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
o zebranych dowodach i materialach

przed wydaniem decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 10 ust. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postgpowama

administracyjnego (tj. Dz. U.22020 po2.256 zezm.),art.79 ust. I ustawy z dnia 3 paZdziemika

2008r. o udostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeristwa

w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na irodowisko (tj. Dz. U. z 2020 r. poz.

283 ze zm.) zawiadamiam, 2e w dniu 30 sierpnia 2019 r. wplyn4l wniosek Pani Anny

Seweryniak - Zaklad Wielobran2owy o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach

dla przedsigwzigcia polegaj4cego na ,,budowie farmy fotowolttricznej wraz z niezbgdnq

infrastrukturq technicznq o lqcznej mocy do 2 MII zlokalizowanej w miejscowoici Matyldtiw

dzialka nr ew. 32, gmina Lqck".
Maj4c na uwadze fakt, 2e prowadzona jest ocena oddzialywania na Srodowisko w/w

przedsigwzigcia. W6jt Gminy l-4ck jest wlaSciwy do wydania decyzji o Srodowiskowych

uwarunkowaniach.

Na mocy art. 36 $ I i 2 kpa wydluZa sig termin zalatwienia sprawy do dnia 30 wrzeinia 2020 r.

Ponadto informujE, 2e w dniu 23 grudnia 2019 r. znaku PPIS/ZNS/52IG81639012019

Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Plocku stwierdzil, ze nie ma koniecznorici

przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko dla w/w inwestycji.

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie pismem z dnia 13 grudnia 2019 r. znak

WA.R.ZS.436.1. 1623.2019.2207.PK3 poinfbrmowalo, 2e do przedsigwzigcia pn. budowa

farmy fotowoltaicznej wraz z niezbgdna infrastruktur4 technicznE o l4cznej mocy do 2 MW
zlokalizowanej w miejscowoSci Matyld6w dzialka nr ew. 32, gmina L4ck w dniu 7 listopada

2019 r. znak pisma: WA.RZS.436.1.1623.2019.2207.PK2 wydalo opinig o braku potrzeby

przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie postanowieniem z dnia l9 sierpnia

2020 r. znak WOOS.1I.4221.331.2019.MS.6 Lrzgodnil realizacjg przedsigwzigcia i okreslil

warunki przedsiq* ziqcia

Zawiadamiam vr'szystkich zainteresowanych o moZliwoici zapoznania sig z dokumentacj4

sprawy, skladania uwag i wniosk6w w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej w terminie

7 dni od dnia dorgczenia niniejszego obwieszczenia w siedzibie Urzgdu Gminy tr-4ck

(od poniedzialku do pi4tku) w godzinach urzgdowania. Iel.24 384 14 05.

ZloZone uwagi i wnioski zostan4 rozpatrzone przez W6jta Gminy \,1ck przed wydantem

declzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.



Podanie do publicznej wiadomoSci nastgpr,rje poprzez zamieszczenie obwieszczenia na

tablicy ogloszeri w siedzibie Urzgdu Gminy w tr-4cku. na tablicy ogloszefi solectwa Matyld6w,

na stronie intemetowej Urzgdu Gminy l-4ck lrttp:/i uelack.bip.or':.pl
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Sprawg prowadzi:

Miroslawa Sieczkowska tel. 24 384 14 05, e-mail: m.sieczkowska(rtgminalack.pl

Otrzymuj4:
l. Inwestor
2. Strony wg. rozdzielnika
3. ala


