
Belsk Duży, dnia 21 maja 2020r.

OŚ.6220.1.2020

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BELSK DUŻY
O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na  podstawie  art.  49  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
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.) oraz na podstawie art. 85 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)

WÓJT GMINY BELSK DUŻY
ZAWIADAMIA 

o wydaniu w dniu 21 maja 2020 r. decyzji znak: OŚ.6220.1.2020 stwierdzającej brak potrzeby
przeprowadzenia  oceny  oddziaływania  przedsięwzięcia  na  środowisko  dla  inwestycji
polegającej na:

„budowie  elektrowni  fotowoltaicznej  o  mocy  do  3,5  MW  na  terenie  zakładu
produkcyjnego Ferrero Polska Sp. z o. o. w gminie Belsk Duży na działce o nr
ewid. 15/25 i 15/21 obręb 0037 PGR Belsk Duży”.

Z  treścią  powyższej  decyzji  oraz  dokumentacją  sprawy,  w  tym  ze  stanowiskami
Mazowieckiego  Państwowego  Wojewódzkiego  Inspektora  Sanitarnego  w  Warszawie,
Regionalnego  Dyrektora  Ochrony  Środowiska  w  Warszawie  oraz  Państwowego
Gospodarstwa Wodnego w Warszawie, 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.

Od  niniejszej  decyzji  służy  stronom odwołanie  do  Samorządowego  Kolegium  Odwoławczego  w
Radomiu,  za  pośrednictwem  Wójta  Gminy  Belsk  Duży  w  terminie 14  dni  od  dnia  doręczenia
niniejszej  decyzji. 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.
Belsk Duży i Mała Wieś. 

WÓJT
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