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OBWIESZCZENIE 
o wszczęciu postepowania administracyjnego 

Na podstawie art. 61 $ 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 735), w związku z art. 73 ust. 1, art. 
74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), 

zawiadamia strony, że: 

l. na wniosek Projetk-Solartechnik Development Sp. z o.o, ul. Barlickiego 2, 97-200 

Tomaszów Mazowiecki z dnia 30.06.2022 r. zostało wszczęte postępowanie 
administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 
przedsięwzięcia polegającego „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz 
z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz magazynami energii na działkach o nr ewid. 
501, 502, 474/502, 486, 487, 474/487, 406, 497, 474/497, 491, 492, 474/492; obręb 
Zieleniec, gmina Sadowne”, 

2. wnioskowane przedsięwzięcie wymienione jest w $ 3 ust. | pkt 54 a) rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.1839). Zatem stanowi 
przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i zgodnie 
zart. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
ośrodowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. - Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) 

wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach; 
3. na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. - Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.), 
Wójt Gminy Sadowne wystąpi do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w 
Warszawie Wydział Spraw Terenowych w Siedlcach, Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Węgrowie i Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki 

Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w 

Sokołowie Podlaskim o wydanie opinii w sprawie stwierdzenia (lub nie) obowiązku 
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku 
stwierdzenia takiego obowiązku, o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu na 
środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia. 

Zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie, w siedzibie 
Urzędu Gminy Sadowne, ul. Kościuszki 3, 07-140 Sadowne pok. nr 11 w godzinach 
urzędowania (8% - 1670), osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie, a także za pomocą 
poczty elektronicznej. 

Dodatkowo informuję, że w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 
10. zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) oraz art. 49 

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2021 
poz. 735) 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 
Zieleniec. 
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