
Belsk Duży, dn. 14 lipca 2020 r.

OŚ.6220.6.2019

Obwieszczenie Wójta Gminy Belsk Duży

o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.
Dz.U. z 2020 poz. 256 ze zm.) oraz art. 33 ust. 1 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008
roku o udostępnieniu informacji  o środowisku i  jego ochronie,  udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze
zm.), zw. dalej ustawą ooś.

zawiadamiam,
strony postępowania oraz społeczeństwo o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko  dla  przedsięwzięcia  polegającego  na  „Budowie  stacji  fotowoltaicznej  (elektrowni
słonecznej) o mocy do 1 MW, zlokalizowanej w m. Sadków Szlachecki, gm. Belsk Duży, woj.
mazowieckie  na  części  dz.  o  nr  ewid.  106/35,  106/36,  106/37,  106/38,  106/39  i  106/40”.
Postępowanie prowadzone jest na wniosek spółki Fruit Family Sp. z o.o. ul. Grzybowska 87, 00-844
Warszawa działającej przez pełnomocnika.

           W dniu  10.09.2019  r.  do  tut.  Urzędu  wpłynął  wniosek  spółki  Fruit  Family  Sp.  z  o.o.  ul.
Grzybowska 87, 00-844 Warszawa  reprezentowanej przez pełnomocnika P. Daniela Gosa o wydanie
decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  dla  w/w  przedsięwzięcia.  Wójt  Gminy Belsk  Duży
wszczął  postępowanie,  a  następnie  po  zasięgnięciu  opinii  Regionalnego  Dyrektora  Ochrony
Środowiska w Warszawie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Państwowego
Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego  w  Grójcu  postanowieniem  z  dn.  15.11.2020  r.  stwierdził
obowiązek  przeprowadzenia  oceny  oddziaływania  na  środowisko  określając  jednocześnie  zakres
raportu  o  oddziaływaniu  przedsięwzięcia  na  środowisko.   W  dniu  10.07.2020  r.  wnioskodawca
przedłożył  raport  o  oddziaływaniu  przedsięwzięcia  na  środowisko.  Mając  na  uwadze  powyższe
przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Organem właściwym do  wydania  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  oraz  rozpatrzenia
zgłoszonych uwag i wniosków jest Wójt Gminy Belsk Duży, natomiast zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy
ooś organem biorącymi  udział  w  ocenie  oddziaływania  na  środowisko  właściwym do  dokonania
uzgodnienia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie.

W związku z powyższym zainteresowane osoby mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy
w siedzibie Urzędu Gminy Belsk Duży, ul. Jana Kozietulskiego 4, w godzinach pracy urzędu oraz
składać uwagi i wnioski w ciągu 30 dni w terminie od dnia 15.07.2020 r. do dnia 14.08.2020 r.

Złożone  uwagi  i  wnioski  zostaną  rozpatrzone  przez  Wójta  Gminy Belsk  Duży przed  wydaniem
decyzji.

Informuję, że zgodnie z art. 35 ustawy ooś uwagi lub wnioski złożone po upływie wskazanego wyżej
terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.
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