
RIGKiOŚ.6220.1.7.2022.JR 

Słupia, dnia 14 kwietnia 2021r. 

OBWIESZCZENIE 

o złożeniu przez Inwestora uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia 

Zgodnie z  art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735 ze zm.), a także zgodnie z art. 33  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 (Dz. U. z 2021r. poz. 2373 ze 
zm.)  

Wójt Gminy Słupia 

zawiadamia, 

że w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: Budowa elektrowni fotowoltaicznej 
„Krosnowa IV”, wraz z urządzeniami infrastruktury towarzyszącej, realizowanej na działkach o nr 
ewid. 151/5, 152/1, 153, 154/2 obręb Krosnowa, gm. Słupia, na wniosek Pruszyński – Kałużny  
Sp. z o.o., 95-030 Rzgów, ul. Rudzka 43  oraz w związku z pismem Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Łodzi znak: WOOŚ.4220.241.2022.JKo z dnia 25 marca 2022., Inwestor w dniu 13 
kwietnia 2022 roku złożył uzupełnienie Karty informacyjnej przedsięwzięcia. Uzupełnienie zostało 
wysłane do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, PGW Wody Polskie w Łowiczu oraz 
SANEPID w Skierniewicach. 

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Gminy w Słupi, Słupia 
136, 96-128 Słupia, w godzinach pracy Urzędu od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.  

Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 10, zatem zgodnie z art. 74 
ust. 3 ustawy z dnia października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  
z 2021r. poz. 247 ze zm.) stosuje się przepisy art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego. 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.  
z 2021r. poz. 735 ze zm.) niniejsze zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia 
publicznego ogłoszenia. 

Wskazuję na dzień publicznego ogłoszenia – 15 kwietnia 2022r. 
 

 

Wójt Gminy Słupia 

 /-/ Mirosław Matulski  

 
Otrzymują: 
1. strony postępowania w trybie art. 49 ustawy kpa w związku z 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. 

2. tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Słupi,  
3. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Słupi, 
4. tablica ogłoszeń sołectwa wsi Krosnowa, 
5. a/a.             


