Bojadła dnia 26 stycznia 2022 r.
RO.6220.15.2021
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania
Działając na podstawie art. 49 oraz art. 61§ 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) w związku z 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 ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 z późn. zm.) zwanej dalej
ustawą ooś, Wójt Gminy Bojadła
zawiadamia
że na wniosek z dnia 22 grudnia 2021 r. (data wpływu do tut. 23 grudnia 2021 r.) przedłożony przez Pełnomocnika
Panią Karolinę Dumecką reprezentującą Vortex Energy Solar Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, ul. Plac Rodła 8, 70419 Szczecin, uzupełniony pismem z dnia 17 stycznia 2022 r. (data wpływu do tut. urzędu 19 stycznia 2022 r.),
zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia polegającego na
„Budowa do 17 odrębnych farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 17 MW, zlokalizowanych w miejscowości
Pyrnik wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną dla każdej z farm infrastrukturą”
Planowana inwestycja przewidziana do realizacji położona jest na terenie obrębu geodezyjnego Pyrnik-Młynkowo
dz. nr 356/1.
Planowane przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć o których mowa w art. 71 ust 2 pkt 2
ustawy ooś jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt.
54 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1839).
Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedmiotowego
przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Bojadła. Organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień jest
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Zielonej Górze, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Zielonej Górze.
Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 64 ust. 1 tutejszy organ pismem z dnia 26 listopada 2022 r.
RO.6220.15.2021 wystąpił do powyższych organów o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko oraz zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, jeżeli
przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko byłoby zdaniem tego organu wymagane.
Strony postępowania mają prawo brać czynny udział w prowadzonym postępowaniu w szczególności mają
możliwość:
1. Zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, która znajduje się i jest dostępna do wglądu w siedzibie
Urzędu Gminy Bojadła przy ul. Sulechowskiej 35, pokój nr 2a;
2. Składania uwag i wniosków w formie pisemnej – na adres Urząd Gminy Bojadła, ul. Sulechowska 35, 66 – 130
Bojadła, elektronicznej – na adres urzad@bojadla.pl oraz ustnej, do protokołu – w siedzibie urzędu;
3. Uwagi i wnioski można składać w Urzędzie Gminy Bojadła – pok. nr 1 w poniedziałki od 800-1600, od wtorku do
piątku od 715-1515.
Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Bojadła przed wydaniem decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach.
Ponieważ liczba stron w niniejszym postępowaniu przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś, niniejsze
obwieszczenie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej Urzędu Gminy Bojadła oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bojadła.
Zgodnie z art. 49 kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło
udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wywieszono dnia : ………………..
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