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PPGNiOS.6220.10.18.2021 

OBWIESZCZENIE 

WOJTA GMINY BABOSZEWO 

o wydaniu decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach 

Zgodnie z art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r . Kodeksu 

post~powania adrninistracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zrn.J, zwanej dalej 

Kpa oraz z art . 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 73 ust. 1, art. 71 ust. 1 i 2 pkt 2,art. 74 

ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 i art. 85 ust. 1, art. 86 ustawy z dnia 

3 paidziernika 2008 r. 0 udost~pnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, 

udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddzialywania na 

srodowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 ze zrn.) zwana dalej "ooS", 

zawiadamiam strony post~powania 

ze dnia 28 .02.2022 r. wydana zostala decyzja 0 srodowiskowych 

uwarunkowaniach znak: PPGNiOS.6220.10 .17.2021 dla przedsiElwziElcia 

pn.: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej 0 rnocy do 5 MW ze stacjarni nn/SN oraz 

infrastrukturq towarzyszqcq i rnagazynern energii na dzialkach nr 15/1, 15/2 i 16, 

obr~b Lutornierzyn, grnina Baboszewo". Jednoczesnie informuj~, ze kazdy 

zainteresowany rna rnozliwosc zapoznania siEl z tresciq ww. decyzji oraz ze 

stosownq dokurnentacjq sprawy w siedzibie UrzEldu Grniny Baboszewo, ul. 

Warszawska 9A, 09·130 Baboszewo, pokoj nr 27, od poniedzialku do piqtku w 

godzinach pracy Urz~du (poniedzialek - czwartek 7:30 - 15:30, oraz w piqtek 7:00 

- 15:00). 
Z u U1 6jta:) 

Pouczenie ~r 
~ ... ~ : ... ~;;;"1 (;.r-:j.yl' 

Art 49 § 1 Kpa ]ezeli przepis szczeg6Jny tak stanowi, zawiadomienie stron a decyzjach i innych 

czynnosciach organu administracji publicznej maze nast<lpic w formie publicznego obwieszczenia, 

w innej formie publicznego ogloszenia zwyczajowo przyjEltej w danej miejscowosci Jub przez 

udostElpnienie pisma w BiuJetynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej wlasciwego 

organu administracji publicznej". 

Upubliczniono w dniach: od ............................... .... r. do ... .. .. ...... ............... . r. 

1. Strony post~powania (obwieszczenie . tablica ogloszen w miejscowosci Lutomierzyn i Niedarzyn, 

tablica ogloszen UG Baboszewo oraz strona BIP Gminy Baboszewo bip.gminababoszewo.pl) 

2. a/a . 


