Wójt Gminy Klembów u
ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Powiat Wołomiński,
woj. mazowieckie
GOŚ.6220.1.8.2022

Klembów, 4 maja 2022 r.
Obwieszczenie

Działając na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, ze zm., zwanej dalej Kpa) w
związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko, Wójt Gminy Klembów
zawiadamia,
że zostały zebrane materiały dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie instalacji
fotowoltaicznej o mocy do 4 MW (z możliwością realizacji mniejszych instalacji
fotowoltaicznych nie przekraczających łącznie mocy 4 MW), wraz z drogą dojazdową
oraz przyłączem do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury
technicznej, niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia”
zlokalizowanych na działce nr 1064, obręb Krusze, gmina Klembów.
Na podstawie art. 10 § 1 i art. 73 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony mają
prawo zapoznać się ze zgromadzoną w sprawie dokumentacją w każdym stadium
postępowania. Dokonać tego mogą w siedzibie Urzędu Gminy w Klembowie, ul. Gen. Fr.
Żymirskiego 38, pok. nr 5, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu.
Jednocześnie na podstawie art. 106 § 2 Kpa zawiadamiam, że:


stosownie do art. 64 ust. 1 pkt 1 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 2021 roku poz. 247 ze zm.),
zwanej dalej ustawą ooś) tutejszy organ wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Warszawie o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny
odziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia oraz – w przypadku
stwierdzenia takiego obowiązku – o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu na
środowisko;



stosownie do art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy ooś tutejszy organ wystąpił do Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wołominie o wydanie opinii w sprawie
obowiązku przeprowadzenia oceny odziaływania na środowisko dla przedmiotowego
przedsięwzięcia oraz – w przypadku stwierdzenia takiego obowiązku – o określenie
zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko;



stosownie do art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś tutejszy organ wystąpił do Dyrektora
Zarządu Zlewni w Dębem o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny
odziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia oraz – w przypadku
stwierdzenia takiego obowiązku – o uzgodnienie w drodze postanowienia o którym
mowa w art. 64 ust. 1c ustawy ooś.

Ponieważ liczba stron niniejszego postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3
ustawy ooś, niniejsze zawiadomienie – obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez
zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Klembów oraz na
tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Klembowie.
Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia
publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia-obwieszczenia.

Wójt
/-/ Rafał Mathiak

Otrzymują:
1. strony postępowania – zgodnie z art. 49 Kpa.
2.

a/a.

Sprawę prowadzi: Agata Dobrosz
Referat Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska
tel.: 29 753-88-07, a.dobrosz@klembow.pl, pokój nr 5

