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AD IV.6720.1.2020.AW
ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) zwanej dalej k.p.a., art. 73 ust. 1 i 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 (Dz.U. 2020 r. poz.
283 z późn. zm.),
zawiadamiam,
że w dniu 31.08.2020 r. wszczęte zostało postępowanie na wniosek z dnia 07.08.2020 r.
PV OZE Sp. z o.o., ul. Twarda 44, 00-831 Warszawa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą ,,Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz
z niezbędną infrastrukturą techniczną- Pijawne Polskie’’ na działce o nr geodezyjnym 21/12, obręb Pijawne
Polskie.
Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt
Gminy Nowinka.
Organem właściwym do wydania opinii oraz uzgodnień jest:
• Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie
• Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku, Wydział Terenowy w Suwałkach
• Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Augustowie,
Przedmiotowe przedsięwzięcie, ze względu na jego rodzaj i skalę oddziaływania, kwalifikuje
się jako mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, 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 (Dz.U. 2020 r. poz.
283 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm. ) niniejsze zawiadomienie - obwieszczenie zostaje podane stronom
do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nowinka oraz
zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Nowinka.
Jednocześnie informuję, iż strony postępowania mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy
oraz mają możliwość składania uwag i wniosków w Urzędzie Gminy Nowinka, Nowinka 33, 16-304
Nowinka, pokój nr 2 tel. (87) 643 80 41 w godz. 7.00 – 15.00.
Otrzymują:
1. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Nowinka
2. Strona internetowa pod adresem: http://bip.ug.nowinka.wrotapodlasia.pl/
3. a/a.
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