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Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 

Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu 

ul. Ekonomiczna 6 

99-400 Łowicz 

 

 

 

Mając  za  podstawę art. 64 ust. 1  pkt 4 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 ze zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 52  lit. 

a z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), zwracam się z prośbą o wydanie opinii, co do konieczności 

przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenie ewentualnego 

zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia: 

   

,,Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1MW’’. 

   

   Zgodnie z art. 64 ust. 2  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 ze zm.), przedkładam: 

 kserokopię wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach złożonego dnia 

25.11.2020 r. i uzupełnionego w dniu 27.11.2020 r., 

 kartę informacyjną przedsięwzięcia, 

 koncepcyjny projekt zagospodarowania terenu, 

 mapę, w postaci papierowej oraz elektronicznej, z zaznaczonym przewidywanym terenem, na 

którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, 

o którym mowa w ust. 3a zdanie drugie, wraz z wyznaczoną odległością, o której mowa w ust. 

3a pkt 1 sporządzoną na podkładzie wykonanym na podstawie kopii mapy ewidencyjnej, o 

której mowa w pkt 3, 

 oraz informuję, że dla działek ewidencyjnych na których planowana jest realizacja wyżej 

wymienionej inwestycji występuje sytuacja braku miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego. 

 

 

 

         WÓJT 

        mgr inż. Piotr Szymański  

 

 

 

 

  

Otrzymują: 

1. Państwowe   Gospodarstwo   Wodne   Wody   Polskie,   Dyrektor   Zarządu   Zlewni  w  

Łowiczu, ul. Ekonomiczna 6, 99-400 Łowicz. 

2. Pełnomocnik wnioskodawcy. 

3. Pozostałe strony postępowania. 

4. Pozostałe strony postępowania zgodnie 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 o ocenach oddziaływania  na  środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze 

zm.)  oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 

(t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), poprzez umieszczenie na: tablicy ogłoszeń Urzędu 

Gminy Brochów, na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Brochów oraz na tablicy 

ogłoszeń sołectw Śladów i Kromnów-Gorzewnica. 

5. A/a. 

 

 

 

 

 

Umieszczono: 

1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów,  

2. na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Brochów,  

3. na tablicy ogłoszeń sołectwa Śladów, 

4. na tablicy ogłoszeń sołectwa Kromnów-Gorzewnica. 

 

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia: 07.12.2020 r. 

 

 

 

Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Projekt pisma sporządziła: Agnieszka Walisiewicz adres e-mail: a.walisiewicz@brochow.pl, telefon: 

(22) 725 70 03 wew. 224; 22 100 25 91. 
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