
WÓJT GMINY SŁUBICE 
ul. Płocka 32,09-533 Słubice 
powiat płocki, woi. mazowieckie 

PZ.6220.1.2020 
Słubice, 4 maja 2020 roku 

Zawiadomienie - obwieszczenie 
o zebraniu materiałów 

Wójt Gminy Słubice, działając na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 
- Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), w związku z 
wnioskiem firmy Worm 21 Sp. z o.o., Chrząszczyce, ul. Opolska 25A, 46-060 Prószków, 
zawiadamia, że zostały zebrane dowody i materiały w sprawie wydania decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie elektrowni 
fotowoltaicznej (SPV Łaziska - 2) o mocy do 2 MW włącznie, wraz z niezbędną 
infrastrukturą na działkach o nr ewid. 190 i 217/4 obręb: Łaziska, gmina: Słubice". 

Jednocześnie informuję, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, 
Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny oraz Państwowe Gospodarstwo 
Wodne WODY POLSKIE wydali opinie w przedmiotowym postępowaniu. 

Organem właściwym do wydania decyzji kończącej przedmiotowe postępowanie 
administracyjne jest Wójt Gminy Słubice. 

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z zebranymi dowodami 
i materiałami oraz wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych 
żądań w Urzędzie Gminy Słubice, ul. Płocka 32, w godz. 7.30-15.30 w terminie 7 dni od dnia 
zawiadomienia (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 Publicznej), przy czym w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub 
stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID -19, osobiste zapoznanie się z zebranymi 
dowodami i materiałami możliwe jest po uprzednim telefonicznym kontakcie z osobą 
prowadzącą sprawę (+48 24 2778945, w godzinach urzędowania) lub poprzez pocztę 
elektroniczną. 

Po upływie ww. terminu Wójt Gminy Słubice rozpatrzy zebrane dowody i materiały 
oraz wyda stosowną decyzję administracyjną. 

Liczba stron w postępowaniu przekracza 10, w związku z powyższym, zgodnie z art. 74 
ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283, ze zm.) zastosowany zostaje art. 49 Kodeksu 
postępowania administracyjnego, zgodnie z którym strony mogą być zawiadamiane w formie 
publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w 
danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 
podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. 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 Publicznej. 

W związku z powyższym obwieszczenie umieszczono na stronie Biuletynu Informacji 
Publicznej Gminy Słubice www.ugslubice.bip.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Słubice 
oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Łaziska. 
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