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ZAWIADOMIENIE

o wszczgciu postepowania

Zgodnie z art. 6l $ 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania

administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.2096 ze zm. dalej kpa), art. 73 ust. l i art. 75 ust. I

pkt 4 ustawy z dnia 3 pz2dztemika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego

ochronie, udziale spoleczefstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania

na Srodowisko (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2087 ze nn. dalej ustawa oo3), zawiadamia sig strony

o wszczgciu postgpowania w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach

dla przedsigwzigcia polegajqcego na budowie farmy fotowoltaicznej wraz z niezbgdn4

infrastruktur4 techniczn4 o l4cznej mocy 2MW na dzialce nr ew. 32 w miejscowodci Matyld6w,
gmina tr-qck.

Organem wladciwym do wydania niniejszej decyzji jest W6jt Gminy L4ck.

Jednoczeinie informujg, 2e zgodnie z art. 64 ust. I ustawy oo5, organ wystqpil o opinig

co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwzigcia na Srodowisko

i ewentualnego zakresu raportu do w Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska

w Warszawie, Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitamego w Plocku

oraz Regionalne go Zarz4d,t Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Informujg wigc o uprawnieniach wszystkich stron tego postgpowania wynikaj4cych z art. l0
kpa do czynnego w nim udzialu w kazdym jego stadium.

Z dokumentacj4 sprawy mozna zapoznai sig w Urzgdzie Gminy w tr-4cku ul. Gostynifiska 2,

09-520 Lqck, pok6j nr 15 w godzinach pracy Urzgdu.

Na podstawie art. 33 ust. I ustawy ooS zawiadamiam o mo2liwo6ci skladaaia uwag i wniosk6w

w podmiocie niniejszego postgpowania w formie pisemnej, ustnie do protokolu, za pomoc4

Srodk6w komunikacji elektronicznej bez konieczno6ci opatrywania ich kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, wskazujEc jednoczeinie 30- dnio$ry termin ich skladania.

Uwagi i wnioski nale2y skladai w Urzgdzie Gminy tr-4ck ul. Gostyniriska 2 w godzinach pracy

Urzgdu w Referacie Planowania i Rozwoju, pok. nr 15. Uwagi i wnioski zostan4 rozpatrzone

przez W6jta Gminy.

Niniejsze zawiadomienie zostalo zamieszczone w Biuletynie Infbrmacji Publicznej tJrzgdu Gminy w t,4cku

www.uslack.bio.ors.ol, na tablicy ogloszcri w siedzibie Urzgdu Cminy, na tablicy ogloszei u Soltysa wsi Matylddu'.
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