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OBWIESZCZE'NTE
o wszczęciu postepowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 s 4 i art' 49 ustawy z dnia |4 czerwca 1960 r' Kodeks postępowania

administracyjnego (tj.D;'U.2oŻ1 poz.753 ze zm.), w związku zart.73 ust.l,art. 74 ust. 3, art.75 ust' 1

pkt 4 z l pizaźr"rńika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale

społeczeństwa w ochronie środowiskaorazo ocenach oddziaływania na środowisko (tj' Dz.U. z20Ż|

r., poz. Ż47 ze zm.)
zawiadamia strony, że:

1. na wniosek P.H.U Gabi, Karpus Krzysztof, ul Spacerowa 1, 83- l l0 Tczew z dniaŻ5.06'Ż0Ż1 r.

(data wpływ u 05 '07 .202l r.) żostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania
jecyzji_o_środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na '' Budowie

farmy fotowoltaicznej o,PV Sadowne II'' o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą
techniczną', na dziaikach nr 944,946 obręb Sadowne' gm' Sadowne, powiat węgrowski,

województwo mazowieckie.
2. wnioskowane przedsięwzięcie wymienione jest w $ 3 ust l pkt 54 a rozporzqdzenia Rady

Ministrów z dnia I0 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogqcych znaczqco oddziabryvać

na środowisko (tj. - Dz. |J. z Ż019 r. poz. 1839)' Zatem stanowi przedsięwzięcie mogące

potencjalnie ,ru"źą"o oddziaływaó na środowisko i zgodnie z art.71 ust. Ż pkt Ż ustawy z dnia

3 paŹdziemlka 2008 r. o idostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale

spiłeczeństwa w ocłronie środowiska oraz o ocenach oddziabryvania na środowisko (tj. - Dz. U.

i zozt r., poz' Ż47 ze zm.) wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

3. na podstŃie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 pażdziernika 2008 r' o udostępnieniu informacji

o irodowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach

oddziaływania naśrodowisko (tj. - Dz' U' z 202t.r. poz. 247 ze zm.),Wójt Gminy Sadownę

wystąpił do Regionalnego Dyrektora ochrony Środowiska w Warszawie Wydział Spraw

tóreńowych w Siedlcaóh, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Węgrowie

i Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowęgo Gospodarstwa

Wodnego Wody Polskie ZarządZ|ewniw Sokołowie Podlaskim o wydanie opiniiw sprawie

stwierdzenia (l;b nie) obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia

na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiego obowiązku, o określenie zakresu raportu

o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsię wzięcia'
Zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski w powyzszej sprawie, w siedzibie^Urzędu

Gminy Sadowne, ul. Kościuszki 3,07-140 S"adowne pok. Nr tt w goaźinach urzędowania(800- 16oo),

osobiście, przezpełnomocnika lub na piśmie, atakŻe Za pomocą poctry elektronicznej.

Dodatkowo informuję, że w powyższej sprawie lięzba stron postepowania przekracza7D,

zgodnie z art. 't4 ust. 3 i u'tu*y o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale

s|ołeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziĄwania na środowisko

(ij. or. IJ' z 2021 r., poz' Ż74 ze zm.) oraz arl. 49 ustawy z dnia 74 czerwca 1960 r. Kodeks

pórtępo*ania administiacyjnego (tj. Dz. U. Ż021 poz.753ze zm.) zavliadomienię uznaje się

,u dorę"rone po upływie-ił óni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie
' Informacji Publicznej.

Niniejsze obwieśzczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tabIicy

ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy, na stronie Biuletynu Informacji Urzędu Gminy Sadowne

www.bip.sadowne.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa Sadowne.

Dzień publicznego 8 lipca 202l rok.
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