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Cielądz, dn. 24.11.2022 r. 

OBWIESZCZENIE 

Na podstawie art. 49a oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.) zawiadamiam, 
że został przygotowany projekt decyzji o warunkach zabudowy dla fragmentu nieruchomości 
położonej w obrębie Komorów, gmina Cielądz, oznaczonej działkami o nr ew. 82, 83/1 , 83/2, 
84, 85, 86, dotyczący planowanej inwestycji, polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej 
„Komorów" o mocy do 10 MW, zamiarem realizacji przez inwestora tj. Projekt-Solartechnik 
Development Sp. z o. o., w imieniu którego działa prokurent - Pan Błażej Brasse. 

Informuję, że w powyższej sprawie został skierowany wniosek do Starosty Rawskiego 
w celu uzgodnienia projektu decyzji w zakresie ochrony gruntów rolnych, w odniesieniu do 
terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych oraz w odniesieniu do udokumentowanych 
złóż kopalin i wód podziemnych. Organ zajął stanowisko uzgadniając projekt postanowieniem 
z dnia 8 listopada 2022 r. znak SAB.I.673 .1.55.2022.MS. Równocześnie został skierowany 
wniosek o uzgodnienie do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi, w odniesieniu do terenów 
przyległych do pasa drogowego. Organ zajął stanowisko uzgadniając projekt postanowieniem 
z dnia 15 listopada 2022 r. znak UD. 742.366.2022.AR. Wniosek został skierowany również do 
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Łowiczu, celem 
uzgodnienia w zakresie melioracji wodnych. Organ nie zajął stanowiska w terminie 2 tygodni 
od dnia skutecznego doręczenia, w związku z tym uzgodnienie uważa się za dokonane. 

Jednocześnie zawiadamiam strony niniejszego postępowania o możliwości zapoznania się 
z zebranymi materiałami i dowodami oraz wniesienia uwag i wniosków w sprawie, przed 
wydaniem decyzji, w terminie 7 dni od daty zawiadomienia, w Urzędzie Gminy w Cielądzu, 

Cielądz 59, pokój nr 11. 

Zgodnie z art. 49 § 2 kp.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni 
od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie 

lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Data wywieszenia: 24.11.2022 r. 
Data zdjęcia obwieszczenia ........... . . 
Podpis .. ........ .... . ... .. . ....... . . . 

1. Biuletyn Informacji Publicznej . 
2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Cielądz. 

3. Tablica ogłoszeń sołectwa Komorów. 
4. Tablica ogłoszeń sołectwa Pukinin. 
5. A/a. 
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