Wójt Gminy Wizna
pl. kpt. Władysława Raginisa 35
18-430 Wizna
Wizna, dnia 23 czerwca 2021 r.
GŚ.6220.10.2021
OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 i ust. 3a 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. z
2021 r. poz. 247 z późn. zm.) w związku z art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735) zawiadamiam, że zostało
wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach
dla
przedsięwzięcia
polegającego
na:
budowie
elektrowni
fotowoltaicznej (EPV Wizna) o łącznej mocy do 3 MW włącznie (w tym także etapowo), wraz z
niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 113/1 obręb Wizna, gmina
Wizna.
Liczba stron postępowania w sprawie 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
stosuje się art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
który przewiduje zawiadomienie stron o czynnościach w postępowaniu poprzez
obwieszczenie.
Zgodnie z art. 64 ust. 1 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, organ właściwy do wydania decyzji w tej sprawie tj. Wójt
Gminy Wizna jako prowadzący postępowanie, wystąpił w dniu 22.06.2021 r. do Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych II w Łomży,
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży i Dyrektora Zarządu Zlewni w
Ostrołęce Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydanie opinii, co do
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania powyższego przedsięwzięcia na środowisko.
Informuję, że zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego, stronom
przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium prowadzonego postępowania. W
związku z powyższym, w terminie 7 dni od daty podania powyższego obwieszczenia do
publicznej wiadomości, można zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz wypowiedzieć się,
co do zebranych materiałów w Urzędzie Gminy Wizna, pl. kpt. Władysława Raginisa 35, pok.
nr 2 w dni robocze w godzinach 800 – 1400.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości w dniu 22 czerwca
2021 roku poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy
Wizna, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wizna pl. kpt. Władysława Raginisa
35 oraz przesłanie sołtysowi sołectwa Wizna II celem wywieszenia go na tablicy ogłoszeń.
Zgodnie z art. 49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie
poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego
obwieszczenia i udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej.
Dokument został wydany w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu
systemu teleinformatycznego i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym
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