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GPr.6220.r.22.2020
Sadowne, 0I.IŻ'2021r.

OBIESZCZBNIE
o udziale społeczeństwa przed wydaniem decyzji o środowiskowych

uwarunkowaniach

Na podstawie art. 29, art.30 oraz art.33 ust 1, w związku z art.79 ust. 1 ustawy
z dnia 03 paŹdziernika 2008 roku o udostępnianiu informacji o Środowisku i jego ochronie,
udzialę społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz.U. z2021roku, poz. 274 ze zm.),

wójt Gminy Sadowne
zawiadamia

wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy przed
wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanego przedsięwzięcia
polegającego na ,,Budowie Elektrowni Fotowoltaicznej PV Srynkarryzna" o mocy 0,99
MW położonego na dz. nr 7I0 w miejscowości Szynkarzyzna, gmina Sadowne wszczętego
w dniu 08.09.2020 r. na wniosek Inwestora.

organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest
Wójt Gminy Sadowne. organem właściwym do wydania opinii i dokonania uzgodnień jest
Wojewódzka Stacja Sanitarno-ępidemiologiczna w Warszawie, Regionalny Dyrektor
ochrony Srodowiska w Warsza-wie otaz Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie.

Zgodnie z art. 79 ust 1 ustawy ooś ,,przed wydaniem decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach organ właściwy do jej wydania zapewnia możliwość udziału społeczeństwa
w postępowaniu, w ramach, którego przeprowadza ocenę oddziaływania przedsięwzięcia
na środowisko".

W związku z povłyŻszym zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości
zapoznania się z niezbędną dokumentacją Sprawy' (w tym: wnioskiem o wydaniem decyzji
wraz z załącznlkami' Raportem o odziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wraz z jego
uzupełnieniami i opiniami organów współdziałających) oraz moŻ|iwości składania uwag
i wniosków w przedmiotowej sprawie' w ramach udziału społeczeństwa w postępowaniu
w siedzibie Urzędu Gminy Sadowne, ul. Kościuszki 3, pokój nr 18 w tęrminie 30 dni
tj. od 01.12.2021r. do 30.12.2021 r.

Zgodnie z arL. 34 w/w ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone:
1. wformię pisemnej do Urzędu Gminy Sadowne' ul. Kościuszki3,07-140 Sadowne;
2. ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Sadowne, ul. KoŚciuszki 3,07-140 Sadowne

(pok. nr 18);
3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania

ich bezpiec znym podpisem elektronicznym, na adres ug_sadowne@pro.onet.pl

Uwagi lub wnioski złoŻone po upływie :vqyznaczonęgo tęrminu pozostawia się bęz
rozpattzenia, zgodnte z arL. 35 ustawy z dnia 03 paŹdziernika 2008 roku o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 202l roku, poz. 247 ze zm.).

organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Sadowne



Dodatkowo informuję, że w powyzszej sprawie |iczba stron postepowania
ptzekaczal0, zgodnie z art. ]4 ust. 3 i ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (tj. Dz. U. z 202I r., poz.274 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 202I poz. 735 ze zm.)
zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia' w którym nastąpiło
udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy, na stronie Biuletynu Informacji Urzędu
Gminy Sadowne www.bip.sadowne.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa
Szyrtkarzyzna.

Dzień publicznego ogłoszenia 1 grrrdnia 2021 rokrr. 7, ttn. WOT)ZA
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