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OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 61

§ 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.

Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. póz. 256 z późn. zm.), w związku

z art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 202Ir. poz. 247 z późn. zm.) Prezydent Miasta

Żyrardowa zawiadamia, że na wniosek P. Marii Kurek z dnia 21.01.202Ir. zostało wszczęte

postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia polegającego na

„Budowie

Elektrowni

Słonecznej

wraz

z

infrastrukturą

towarzyszącą

na działkach nr ew. 41, 42, 43/1, 71 (obręb 0002) w miejscowości Adamówek, Gmina

Mszczonów
W związku z art. 25 § 1 pkt 1 na podstawie art. 26 §2 Kpa Samorządowe Kolegium

Odwoławcze w Warszawie postanowieniem KOA/530/OŚ/21 z dnia 17 lutego 202Ir.

wyznaczyło do przeprowadzenia przedmiotowego postępowania oraz wydania wnioskowanej

decyzji Prezydenta Miasta Żyrardowa.
Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających

z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, polegających na prawie

do czynnego udziału w każdym stadium postępowania.
Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać uwagi i wnioski dotyczące

planowanego przedsięwzięcia w siedzibie Urzędu Miasta Żyrardowa, PI. Jana Pawła II nr 1,
w godz. od 80() do 1600 (w środy do godz. 1800) oraz na stronie internetowej Biuletynu

Informacji Publicznej Miasta Żyrardowa www.bip.zyrardow.pl.
Jednocześnie zawiadamia się, iż zgodnie z art. 64 ust. 1 ww. ustawy Prezydent Miasta
Żyrardowa wystąpi do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie,

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żyrardowie oraz do Regionalnego

Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Nadzór Wodny w Łowiczu o opinię dotyczącą

potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ewentualnego zakresu
raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Ponieważ liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, stosuje się przepis art. 49 ustawy

Kodeks postępowania administracyjnego - niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom
do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji

Publicznej Urzędu Miejskiego we Mszczonowie www.bip.mszczonow.pl i na tablicy
ogłoszeń w siedzibie urzędu Miejskiego we Mszczonowie oraz na stronie internetowej

Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Żyrardowa www.bip.zYrardow.pl i na tablicy
ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Żyrardowa.
Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uznaje się

za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

