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Zawiadomienie 
o wydaniu postanowien 

W6jt Gminy Slubice, dzialaj'lc na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postypowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 202 \ r. poz. 735 ze zm .), zawiadamia, ze w dniu 
25 paidziernika 2021 roku zostalo wydane postanowienie nakiadaj'lce obowiqzek 
przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla planowanego przedsiywziycia 
polegaj'lcego "Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 166, 168/2 w obrybie 
Piotrk6wek, gmina Slubice" oraz ustalaj'lce zakres raportu 0 oddzialywaniu na srodowisko dla 
przedmiotowego przedsiywziycia 
Jednoczesnie zawiadamiam, ze 25 paidziernika 2021 roku, na podstaw.ie art. 63 ust. 5 i ust. 6 
ustawy z dnia 3 paidziernika 2008 r. 0 udostypnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, 
udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko 
(t.j . Oz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.), zostalo wydane postanowienie 0 zawieszeniu 
postypowania w sprawie wydania decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach dla 
przedmiotowego przedsiywziycia do czasu przedlozenia przez Wnioskodawcy raportu 
o oddzialywaniu przedsiywziycia na srodowisko. 

Jednoczesnie informujy, ze Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie, 
Panstwowy Powiatowy lnspektor Sanitarny w Plocku oraz Panstwowe Gospodarstwo Wodne 
WOOy POLSKIE wydali w przedmiotowej sprawie postanowienie i opinie. 

Liczba stron w postypowaniu przekracza 10, w zwiqzku z powyzszym, zgodnie z art. 74 
ust 3 ustawy z dnia 3 paidziernika 2008 r. 0 udostypnianiu informacji 0 srodowisku i jego 
ochronie, udziale spokczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na 
srodowisko (t.j. Oz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.) zastosowany zostaje art. 49 Kodeksu 
postypowania administracyjnego, zgodnie z kt6rym strony mog'l bye zawiadamiane w formie 
publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogloszenia zwyczajowo przyjytej 
w danej miejscowosci lub przez udostypnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na 
stronie podmiotowej wlasciwego organu administracji pubJicznej. Zawiadomienie uwaza siy za 
dokonane po uplywie czternastu dni od dnia, w kt6rym nast'lpilo publiczne obwieszczenie, inne 
publiczne og10szenie lub udostypnienie pisma w Biuletynie lnformacji Publicznej. 

W zwi'lzku z powyzszym obwieszczenie umieszczono na stronie Biuletynu Informacji 
Publicznej Gminy Slubice www.ugslubice.bip.pl, na tablicy og10szen Urzydu Gminy Slubice 
oraz na tablicy ogloszen sokctwa Piotrk6wek. 
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