
BURMISTRZ TŁUSZCZA 
ul. Warszawska 10 
05-240 Tłuszcz 

WOŚ.6220 .8.202 1.BG 
Tłuszcz, 12 kwietnia 2022 r. 

OBWIESZCZENIE 
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 październ ika 2008 r. o udostępnianiu in formacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale spolecze11stwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środow i sko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze. zm. - dalej ustawa ooś), 

podaję do publicznej wiadomości informację 

oraz 

na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania admin istracyjnego 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 735 - dalej jako k.p.a.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy ooś, 

zawiadamiam strony postępowania, 

że w dniu 12 kwietnia 2022 r. została wydana decyzja Burmistrza Tłuszcza znak: 
WOŚ.6220.8.202 1 . BG stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddz iaływania 
na środowisko dla przeds ięwzięc ia pn .: .: ,,Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 4 MW 
(z możliwością realizacji mniejszych instalacji fotowoltaicznych nie przekraczających łącznie 
mocy do 4 MW każda), wraz z drogą dojazdową oraz przyłączem do krajowej sieci 
energetycznej i elementami infrastruktury technicznej niezbędnymi do prawidłowego 
funkcjonowania przedsięwzięcia". 

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniami i opm1arni organów, 
o których mowa w art. 77 ust. I ustawy ooś można zapoznawać s ię' w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Tłuszczu. ul. Warszawska I O, w term inie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia 
w godzinach pracy urzędu tj . pon. śr. czw. 8.00 - 16.00, wt. 8.00 - 18.00. pt. 8.00 - 14.00. 

1111eJsze obwieszczenie oraz treść decyzj i zostają zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji 
Publicznej Urzędu Miejskiego w Tłuszczu \\ \\W.tlu~1cz.bip.,1~!JJL 

Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaj e s i ę za doręczone stronom postępowan ia 
po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji 
Publicznej (BIP). 

Beata' 
Ki2rowr.ik 1Vwhó~h, i/irhronv Środowiska Do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęto: 

I. Zamies::c=enie na .wonie Biulety nu ln.formac:ji Public::nej (BIP) Urzędu Miejskiego ił Tłuszczu. Urzędu 
Gminy Zahrodzie ora:: Ur::ędu Gminy Jadów 

2. Zamies::c::enie na tablicy oglos::d , solecM Mokra Wie~' g m. Tlus::c::, Pr::y ko1J1 gm. Zabrodzie, Silne g m. 
Jadów 

Publicznie ogłoszono 
(podać urząd lub sołectwo) 

w dniach ( 14 dni) 

Podpis osoby odpowiedzialnej za publiczne ogłoszenie . ............................... .. .. .. ... .. . . . . 


