
Belsk Duży, dnia 14 lipca 2020r.

OŚ.6220.6.2019

Obwieszczenie Wójta Gminy Belsk Duży
o wydaniu postanowienia o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o

środowiskowych uwarunkowaniach

Na  podstawie  art.  49  oraz  97  §  2  ustawy  z  dnia  14  czerwca  1960  r.  Kodeks
postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z póź. zm.), w związku z art.
74 ust. 3  i art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o
środowisku  i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa  w ochronie  środowiska  oraz  ocenach
oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z póź. zm.),  

zawiadamiam 

strony postępowania o wydaniu w dniu 14 lipca 2020 r. postanowienia znak: OŚ.6220.6.2019
stwierdzającego podjęcie zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej 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.

Z treścią powyższego postanowienia oraz dokumentacją sprawy, w tym z przedłożonym
raportem  o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, można zapoznać się w Urzędzie
Gminy Belsk Duży przy ul. Jana Kozietulskiego 4 w Belsku Dużym w pok. 7 w godzinach
urzędowania. Urząd Gminy czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do
15:30. Jednocześnie informuję o uprawnieniach stron tego postępowania, wynikających z art.
10  Kpa,  polegających  na  prawie  do  czynnego  udziału  w  każdym  jego  stadium,  poprzez
możliwość  przeglądania  akt  sprawy,  uzyskania  wyjaśnień  oraz  składania  wniosków
dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.

Od  powyższego  postanowienia  nie  przysługuje  zażalenie.  Zawiadomienie  uważa  się  za
dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Niniejsze  obwieszczenie  zostaje  podane  do  publicznej  wiadomości  przez  ogłoszenie  na
stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Belsk Duży oraz przez wywieszenie
na  tablicy  ogłoszeń  Urzędu  Gminy  Belsk  Duży  oraz  na  tablicy  ogłoszeń  w  m.  Sadków
Szlachecki. 
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