
Rybno, dnia 11 sierpnia 2020r. 
 

RGK.6220.6.2020 
 

OBWIESZCZENIE 
 
Wójt Gminy Rybno działając na podstawie: 
 

 art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz.U.2020.256 ze zm.), 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 
(Dz.U.2018.poz.2081 ze zm. zwanej dalej „ustawa ooś”) zawiadamia Strony 
postępowania, że na wniosek  New Energy Investments Sp. z o.o. ul. Kuźnicy 
Kołłatajowskiej 13, 31-234 Kraków  60-277 Poznań zostało wszczęte postępowanie 
administracyjne o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 
przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie działek o nr ewid. 
68/1, 68/7, 69 obręb ewidencyjny Ludwików, gmina Rybno”. 

 

 art. 106 § 2 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (t.j. Dz.U.2018.2096 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy ooś 
zawiadamia Strony postępowania, że stosownie do art. 64 ust. 1 pkt. 1, pkt. 2 i pkt. 4 
ustawy ooś wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sochaczewie oraz Dyrektora 
Zarządu Zlewni Wód Polskich w Łowiczu o zajęcie stanowiska co do potrzeby 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz zakresu ewentualnego raportu 
dla przedmiotowego planowanego przedsięwzięcia.  

 
 
 
W związku z powyższym informuje się, że Strony postępowania mogą zapoznać się 
z treścią wniosku i z jego załącznikami, składać wnioski i uwagi w siedzibie Urzędu Gminy Rybno, 
ul. Długa 20,96-514 Rybno  pokój Nr 18, w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz. 7ºº – 
15ºº, we wtorki w godz. 1000-1800. 
 
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. 
         
 
                                                    
 
Ogłoszono: 

 na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rybno 

 na tablicach ogłoszeń w sołectwach Gminy Rybno: Ludwików 

 na stronie internetowej Urzędu Gminy Rybno i BIP 

 w miejscu planowanego przedsięwzięcia 
 

 
Wywieszono w dniu…....................... 

 
Zdjęto dnia…....................... 


