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Zawiadomienie - Obwieszczenie 

Na podstawie art. 49 z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 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 

(Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.) 

Zawiadamia się strony, 

iż w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 
przedsięwzięcia „Budowa 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, 496, 497, 474/497, 491, 492, 474/492; obręb Zieleniec, gmina 
Sadowne”, Wójt Gminy Sadowne wydał postanowienie z dnia  27.07.2022r. 
nr GPI.6220.3.5.2022 w którym nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania 
planowanego przedsięwzięcia na środowisko oraz wykonania raportu o oddziaływaniu 
przedsięwzięcia na środowisko. 

Informuję również, zgodnie z art.10 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 

r., poz. 735 z późn. zm.), że: 

1. Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Węgrowie, nie wydał opinii, 

co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 

2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim 
opinią z dnia 13.07.2022 r. znak sprawy: LU.ZZŚ.2.4360.211.2021.PS, nie stwierdził 
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ze względu na brak 
negatywnego wpływu tego przedsięwzięcia na możliwość osiągnięcia celów 

środowiskowych, o których mowa w ustawie Prawo Wodne. 

3. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, Postanowieniem z dnia 

15.07.2022 r. znak sprawy WOOŚ-I-4220.1050.2022.IP, wyraził opinię o konieczności 
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, z równoczesnym 

wykonaniem raportu zgodnie z art. 66 ustawy ooś. 

Z powyższymi opiniami i treścią postanowienia strony postępowania mogą zapoznać 
się w Urzędzie Gminy Sadowne, pokój nr. 11 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy 

Urzędu. 

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postepowania przekraczal10, zgodnie z art. 

74 ust. 3 ustawy ooś oraz art. 49 k.p.a. 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 
Zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od daty pybhcznego ogłoszenia. 

Dzień publicznego ogłoszenia 27 lipca 2022 r. JI 

Waldenfar Cvran


