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F.P.6220,I.2019 Łąck, dnia 1 6.09.2020r.

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie ań. 85 ust. 3 usta,wy z dnią 3 październiką 2008 r, o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwaw ochronie środowisko oraz o ocenąch oddziabryyąnia na środowisko
(Dz. U. z2020 r.,poz.283 ze zm. - crĄ,. dalej jako ,,UUOŚ") podaje się do publicznej wiadomości,że dnia
16 wześnia2020 r. wydana zostńa decyzja znak: RP.6220.I.20|9 o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia pn. Budowafarmy fotowoltaicznej wrąz z niezbędnq infrastrukturq technicznq o łqcznej
mocy do 2 MW zlokrllizowanej w miejscowości Matyldów działka nr ew. 32, gmina Łqck. Decyzjatazostńa
wydananawniosek Pani Anny Seweryniak,Zal<ł,adWielobranżow.Ztreściąww. decyĄiotazze stosowną
dokumentacją sprawy w tym z opiniąRegionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, opinią
Pństwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku oraz opinią Pństwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie można zapoznaó się na zasadach udostępniania informacji o środowisku
określonych w UUOŚ ,w szczególności jest to mozliwe w siedzibie Urzędu Gminy w Łącku w Referacię
Planowania i Rozwoju (od poniedzińku do piątku) w godzinach urzędowania, tel. 24 384 14 05.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne
obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicmej.

Od powyzszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do SamorŻądowego Kolegium Odwoławczego w
Płocku, ul. KolegialnażOB,09-402 Płock, za pośrednictwem Wójta Gminy Łąck w tęrminie 14 dni od dnia
jejdoręczenia(art. I27§Ii2orazart. I29§li2k.p.a.).Wniesienieodwołaniawtęrminiewstrzymuje
wykonanie decyzji (art. 130 § 2 k.p.a.). W trakcie biegu tęrminu do wniesienia odwołania strona możę zrzec
się prawa do wniesięnia odwołania, składając stosowne oświadczenie organowi, który decyzję wydał, nie
później niZ w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji (art, I27a § 1 k.p.a.).
Z dnięm doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o ztzeczęniu się prawa do wniesienia
odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. Iż7a § 2
k.p.a.). Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest niemoznośc zaskarżenia decyĄi do organu odwoławczego
i wniesienia skargi do sądu administracyjnego. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do
wniesienia odwołania, jeżelijest zgodna z żądariem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekJy
się prawa do wniesienia odwołania(art,130 § 4 k.p.a.).

Podanie do publicznej wiadomości następuj e poprzez zamieszczenie obwieszczęnia na tablicy ogłoszeń w
siedzibie Urzędu Gminy w Łącku, na tablicy ogłoszeń sołectwa Matyldów, na stronie internetowej Urzędu
Gminy Łąck http://uglack.bip.org.pl
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