Wójt Gminy Wizna
pl. kpt. Władysława Raginisa 35
18-430 Wizna
Wizna, dnia 12 sierpnia 2021 r.
GŚ.6220.10.2021
DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach
Na podstawie art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84 ust. 1, art. 85 ust.
1, ust. 2 pkt. 2, 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 (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późń. zm.) oraz art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020
r., poz. 256 z późń. zm.), w związku z § 3 ust. 1 pkt. 54 lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), po rozpatrzeniu wniosku Pomorskich Elektrowni
Słonecznych 5 Sp. z o.o., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, reprezentowanych przez
pełnomocnika: Martę Kaczmarek prowadzącą działalność pn. PROFeco Analizy
Środowiskowe, Woźniki 85, 97-371 Wola Krzysztoporska oraz zasięgnięciu opinii
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:
1. stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
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;
2. określam następujące warunki realizacji inwestycji:
- wykonać ogrodzenie typu autostradowego (dolna krawędź siatki powinna być
na wysokości ok. 0,2 m od poziomu gruntu, w celu umożliwienia migracji małych
zwierząt).
Uzasadnienie:
W dniu 02.06.2021 r. do organu – Wójta Gminy Wizna, wpłynął wniosek Pomorskich
Elektrowni Słonecznych 5 Sp. z o.o. o wydanie 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.
W związku z faktem, iż wniosek zawierał braki formalne, organ pismem z dnia
08.06.2021 r. wezwał wnioskodawcę do ich uzupełnienia w terminie 14 dni od daty
otrzymania wezwania pouczając, iż ich nieusunięcie we wskazanym terminie spowoduje
pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. Wnioskodawca pismem z dnia 16.06.2021 r.
(data wpływu – 18.06.2021 r.) dostarczył brakujące dokumenty.
Przedsięwzięcie objęte ww. wnioskiem zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 54 lit. b
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko kwalifikowane jest jako: „zabudowa
przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z
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towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż: 1 ha na
obszarach innych niż wymienione w lit. a”.
Przedmiotowe przedsięwzięcie należy zakwalifikować jako mogące potencjalnie
znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego wymagane jest uzyskanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach.
Inwestycja będzie realizowana na terenie Gminy Wizna, na działce o nr ewid. 113/1
obręb Wizna.
W dniu 23.06.2021 r. obwieszczeniem znak GŚ.6220.10.2021 tutejszy organ
zawiadomił strony o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie.
Stosownie do treści art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy ooś, realizacja planowanego
przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko
wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, jeżeli
obowiązek przeprowadzenia tej oceny został stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1.
W myśl przywołanego przepisu oraz art. 64 ust. 1 ustawy ooś, obowiązek
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla
planowanego przedsięwzięcia, mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na
środowisko – stwierdza w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach:
- uwzględniając łącznie kryteria określone w art. 63 ust. 1;
- po zasięgnięciu opinii regionalnego dyrektora ochrony środowiska;
- po zasięgnięciu opinii organu państwowej inspekcji sanitarnej w przypadku
przedsięwzięć wymagających decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-3, 10-19 i 2127, oraz uchwały, o której mowa w art. 72 ust. 1b;
- po zasięgnięciu opinii organu właściwego do wydania pozwolenia zintegrowanego na
podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, jeżeli
planowane przedsięwzięcie kwalifikowane jest jako instalacja, o której mowa w art. 201
ust. 1 tej ustawy;
- po zasięgnięciu opinii organu właściwego do wydania oceny wodnoprawnej, o której
mowa w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne.
Działając na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 1, 2 i 4 tut. organ pismami znak
GŚ.6220.10.2021 z dnia 23.06.2021 r. zwrócił się do
Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Łomży, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w
Białymstoku, Wydział Spraw Terenowych w Łomży oraz Dyrektora Zarządu Zlewni
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Ostrołęce o wyrażenie opinii w
sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży Opinią Nr 71.NZ.2021 z dnia
29.06.2021 r. stwierdził, że dla przedsięwzięcia nie istnieje obowiązek przeprowadzenia
oceny oddziaływania na środowisko.
Naczelnik Wydziału Spraw Terenowych II w Łomży, działający z upoważnienia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, Postanowieniem znak
WSTII.4220.175.2021.MM z dnia 30.06.2021 r. wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia nie
istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, jednakże
w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach organ powinien zalecić wykonanie
ogrodzenia typu autostradowego (dolna krawędź siatki na wysokości ok. 0,2 m od
poziomu gruntu, w celu umożliwienia migracji małych zwierząt).
Dyrektor Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
w Ostrołęce w opinii znak BI.ZZŚ.5.4360.211.2021.JT z dnia 06.07.2021 r. określił, że dla
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przedsięwzięcia nie stwierdza potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko.
W toku postepowania organ ustalił i zważył, co następuje poniżej.
Planowana do realizacji inwestycja obejmuje swoim zakresem budowę elektrowni
fotowoltaicznej o mocy łącznej do 3 MW włącznie przy dopuszczeniu realizacji etapowej
w ramach dostępnej mocy przyłączeniowej i każda z powstałych instalacji będzie miała
odrębny charakter w rozumieniu art. 2 pkt 13 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o
odnawialnych źródłach energii, czyli stanowić będzie wyodrębniony zespół urządzeń
służących do wytwarzania energii opisanych przez dane techniczne i handlowe, w
których energia jest wytwarzana z odnawialnych źródeł energii.
Na pełny zakres inwestycyjny planowanego przedsięwzięcia składać się będą
następujące elementy:
• konstrukcje wsporcze do montażu paneli fotowoltaicznych nachylone w kierunku
południowym lub innym optymalnym;
• moduły fotowoltaiczne (mono-, polikrystaliczne lub amorficzne) o mocy łącznej
do 3 MW włącznie o mocy jednostkowej od 300 Wp do 1200 Wp w ilości do 10000
sztuk;
• string-boxy;
• falowniki: w przypadku falowników centralnych – do 3 sztuk lub w przypadku
falowników rozproszonych – do 120 sztuk;
• kontenerowe stacje transformatorowe w ilości do 3 sztuk, przy stacji do 2 miejsc
postojowych;
• infrastruktura techniczna w tym m.in. wewnętrzna linia kablowa nn łącząca
poszczególne sekcje projektowanej elektrowni ze stacją transformatorową;
• zjazd, komunikacja wewnątrz farmy oraz plac manewrowy;
• system monitoringu (bariera IR, czujniki ruchu, kamery);
• kontenerowe magazyny energii o łącznej pojemności do 30 MWh;
• pasy zieleni;
• ogrodzenie.
Inwestycja zlokalizowana zostanie na części działki o nr ewid. 113/1 obręb Wizna, gmina
Wizna. Teren nie jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Na
działce znajduje się zabudowa mieszkaniowo-gospodarcza oraz zadrzewienia. Północna
granica działki sąsiaduje z ciekiem wodnym, natomiast przedmiotowa inwestycja jest
planowana w południowej części działki 113/1, w odległości ok. 20 m od terenu
zabudowanego. Inwestycja nie będzie kolidowała z istniejącą zabudową, jak również z
istniejącymi zadrzewieniami. W celu zapewnienia dojazdu do w/w zabudowy, teren
inwestycyjny będzie odsunięty od wschodniej granicy działki. Całkowita powierzchnia
działki o nr ewid. 113/1 wynosi 5,65 ha, natomiast powierzchnia wykorzystana pod
planowane przedsięwzięcie będzie wynosiła maksymalnie 3,03 ha.
Teren inwestycyjny posiada dostęp do drogi publicznej od strony południowej.
Wokół dominują rozległe tereny rolnicze, tereny zabudowane, drogi i infrastruktura
elektrotechniczna. W odległości ok. 100 m na północ płynie rzeka Jedwabianka.
Najbliższy kompleks leśny położony jest w odległości ok. 1000 m w kierunku północnym
w miejscowości Kramkowo.
Na działce pod projektowanymi panelami w dalszym ciągu będzie występowała
roślinność, a gleba zachowa swoje dotychczasowe właściwości. Gleba na terenie
planowanej elektrowni fotowoltaicznej nie zubożeje i pozwoli na wykształcenie się
zbiorowisk roślinnych typowych dla terenów porolniczych (nieużytków). Montaż paneli
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będzie miał miejsce na wolnostojących stalowych lub aluminiowych konstrukcjach
wsporczych (stołach fotowoltaicznych). Powierzchnia pod stołami nie będzie
utwardzona. Wysokość konstrukcji nie przekroczy 5 m nad poziomem gruntu. Teren
pomiędzy rzędami paneli nie będzie brał udziału w wytwarzaniu energii elektrycznej.
Orientacyjna czasowa zajętość terenu w trakcie budowy będzie obejmowała do
1000 m2. Po zrealizowaniu budowy teren zostanie przywrócony do pierwotnego stanu. W
wyniku realizacji inwestycji zmniejszeniu ulegnie powierzchnia biologicznie czynna
poprzez zajęcie terenu pod stacje transformatorowe (do 50 m2 dla jednej stacji) oraz
pod kontenerowe magazyny energii (do 50 m2 dla jednego kontenera) i realizację
wewnętrznej komunikacji; powierzchnia projektowanej zabudowy w postaci paneli
fotowoltaicznych nadal stanowić będzie powierzchnię biologicznie czynną.
Na etapie eksploatacji inwestycji nie przewiduje się lokalizacji placów serwisowych
(manewrowych), planuje się jedynie wykonanie miejsc postojowych obok
projektowanych stacji transformatorowych.
Moduły fotowoltaiczne ustawione zostaną na terenie inwestycji w równomiernie
rozmieszczonych rzędach, pogrupowane w powtarzalne sekcje i zamocowane na wolno
stojących stołach montażowych. Podłoże pod panelami zostanie rozplantowane,
zawałowane i obsiane mieszanką traw. Teren nie będzie podlegać niwelacji. Ogniwa
fotowoltaiczne zamontowane zostaną w sposób nieinwazyjny na skręcanym szkielecie
stalowym bądź aluminiowym. Szkielet zostanie wsparty na pionowych profilach
aluminiowych lub stalowych wbitych bezpośrednio w grunt rodzimy. Teren elektrowni
zostanie ogrodzony płotem z siatki rozpiętej na słupkach oraz wyposażony w bramę
wjazdową. Dojazd do planowanej instalacji zostanie zapewniony poprzez istniejące drogi
publiczne.
Komunikacja
wewnętrzna,
miejsca
postojowe
przy
stacjach
transformatorowych oraz plac manewrowy zostanie wykonany np. z kruszywa łamanego
lub utwardzony ziemnie.
Etap realizacji przedmiotowej inwestycji wiązać się będzie z koniecznością
wykonania wykopów pod infrastrukturę w postaci linii elektroenergetycznych oraz
teletechnicznych (głębokość wykopów nie większa niż 1,2 m p.p.t.) oraz wbijania w grunt
konstrukcji nośnych instalacji. Podczas trwania prac związanych z wykopami nastąpi
ingerencja w strukturę gleby, będzie to jednak oddziaływanie o charakterze lokalnym,
które nie wpłynie w znaczący sposób na glebę i nie zostaną zakłócone układy wód
podziemnych. Nie przewiduje się konieczności odwodnienia wykopów.
W celu maksymalnego ograniczenia ryzyka negatywnego wpływu na środowisko
gruntowo-wodne, przed przystąpieniem do prac zostaną przygotowane i zorganizowane
roboty oraz zaplecze budowy. Na zapleczu powinny być przewidziane i zorganizowane:
• skład materiałów budowlanych i parking dla maszyn i środków transportu, w
sposób zabezpieczający grunt i wodę przed zanieczyszczeniami,
• miejsca tymczasowego gromadzenia odpadów.
Do realizacji przedsięwzięcia wykorzystywany będzie sprawny technicznie sprzęt
mechaniczny, by maksymalnie ograniczyć możliwość wycieków paliw, czy innych
substancji bezpośrednio do gruntu. W przypadku zaistnienia takich awarii,
zanieczyszczony grunt zostanie natychmiast usunięty i zdeponowany na składowisku
odpadów niebezpiecznych lub przekazany do utylizacji.
Tankowanie maszyn odbywać się będzie w wyznaczonym miejscu na terenie
zaplecza budowy, wyposażonym w nawierzchnię utwardzoną wykonaną np. z płyt
betonowych. Parkowanie sprzętu po zakończeniu prac oraz konieczne drobne naprawy
odbywać się będą miejscu utwardzonym.
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Przy zachowaniu wysokiej jakości prowadzenia prac ziemnych uciążliwości dla
środowiska gruntowego i wód podziemnych będą niewielkie, a po ich zakończeniu nie
przewiduje się powstania trwałych negatywnych oddziaływań na środowisko.
Jedyną ingerencją w grunt będzie wykonanie linii kablowej (głębokość wykopu do
1,2 m). Będzie to jednak ingerencja czasowa, gdyż po ułożeniu kabla wykop zostanie
zlikwidowany poprzez zasypanie urobkiem z zachowaniem układu warstw gruntowych.
Prace prowadzone na etapie budowy nie będą miały wpływu na bilans wodny. Pewne
zagrożenie dla wód gruntowych może wystąpić jedynie podczas wykonywania prac
budowlanych. Stąd prowadzenie prac budowlanych powinno odbywać się z
zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń przed wyciekami oleju z pracującego
sprzętu budowlanego (pojazdy transportujące, pojazd, na którym umieszczony będzie
młot kafarowy itp.). Przy właściwej organizacji pracy, sprawnych (bez wycieków olejów i
płynów eksploatacyjnych) maszynach budowlanych zagrożenie dla środowiska
gruntowo-wodnego będzie mało prawdopodobne.
Aby zminimalizować jakiekolwiek niebezpieczeństwa, dodatkowo należy zwrócić
uwagę na to aby:
- wykonywanie wykopów ziemnych odbywało się ze szczególną ostrożnością, a roboty
ziemne ograniczały się do bezwzględnego minimum, aby uniemożliwić penetrację
zanieczyszczonych wód opadowych do warstwy wodonośnej;
- sprzęt używany do prac był sprawny (bez wycieków paliwa i olejów);
- materiały użyte do budowy nie wchodziły w reakcje, które powodowałyby
zanieczyszczenie wód podziemnych;
- bezwzględnie wprowadzić zakaz wylewania olejów i innych substancji niebezpiecznych
w grunt.
Przy właściwej organizacji pracy, sprawnych (bez wycieków olejów i płynów
eksploatacyjnych) maszynach budowlanych zagrożenie dla środowiska gruntowowodnego będzie mało prawdopodobne.
Odpady, które powstaną na etapie budowy, eksploatacji i likwidacji będą
zagospodarowywane zgodnie z przepisami ustawy o odpadach, tj. gromadzenie
poszczególnych rodzajów odpadów w przystosowanych do tego celu kontenerach,
przekazywanie odpadów do transportu, odzysku lub unieszkodliwiania jedynie
wyspecjalizowanym firmom, posiadającym odpowiednie pozwolenia.
Oddziaływania na powietrze atmosferyczne, mogące wystąpić podczas trwania
fazy realizacji przedsięwzięcia, mają charakter czasowy i mogą być zminimalizowane
poprzez działania związane z odpowiednią organizacją robót. Na etapie likwidacji
przedmiotowej inwestycji, wpływ na powietrze atmosferyczne będzie porównywalny do
etapu budowy ze względu na zbliżony charakter prac i wykorzystywanych urządzeń.
Występowanie emisji i innych uciążliwości może zachodzić w fazie realizacji
przedsięwzięcia. W trakcie trwania robót zostaną wytworzone odpady, wzrośnie
natężenie hałasu, emisja spalin i zapylenie spowodowane pracą sprzętu oraz możliwość
skażenia gruntu niekontrolowanym wyciekiem substancji ropopochodnych. Występujące
i potencjalne na tym etapie oddziaływania będą miały zasięg lokalny, małoznaczący,
krótkotrwały związany jedynie z czasem budowy. Prawidłowa organizacja robót
zminimalizuje oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko.
Wnioskowane przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarach wodno –
błotnych i innych o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym na siedliskach łęgowych
i w ujściach rzek, obszarach wybrzeży i w środowisku morskim, obszarach górskich,
obszarach objętych ochroną, w tym strefie ochronnej ujęć wód i obszarach ochronnych
5

zbiorników wód śródlądowych, obszarach mających znaczenie historyczne, kulturowe
lub archeologiczne, obszarach o znacznej gęstości zaludnienia, obszarach
przylegających do jezior, obszarach ochrony uzdrowiskowej i w uzdrowiskach, obszarach
wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin
i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarach
sieci Natura 2000 oraz pozostałych form ochrony przyrody. Przedsięwzięcie nie jest
zlokalizowane na obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały
przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia.
Teren przedsięwzięcia pod względem hydrogeologicznym zlokalizowany jest
w obszarze jednolitych części wód podziemnych JCWPd nr 51 (kod: PLGW200051)
o dobrym stanie wód, niezagrożonej nieosiągnięciem ustanowionych dla niej celów
środowiskowych, a także w obrębie jednolitych części wód powierzchniowych
„Jedwabianka” o kodzie PLRW200017263129. Jest to naturalna część wód, której stan
określono jako zły a osiągnięcie celów środowiskowych uznano za zagrożone. Nie
przewiduje się negatywnego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na stan
jednolitych części wód oraz na realizację celów środowiskowych.
Ze względu na odległość od granic Polski, charakter inwestycji i zawężenie jej
oddziaływania do rejonu realizacji, przedsięwzięcie nie będzie źródłem transgranicznego
oddziaływania na środowisko, pochodzącego z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Analiza materiału dowodowego pod kątem wymagań zawartych w art. 63 ust. 1
pkt 2 i 3 ww. ustawy wykazała, że realizacja wnioskowanego przedsięwzięcia, przy
uwzględnieniu jego usytuowania, istniejącego i planowanego użytkowania terenu,
zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych,
walorów przyrodniczych i krajobrazowych, nie stanowi zagrożenia dla środowiska.
Przed wydaniem decyzji, obwieszczeniem z dnia 13.07.2021 r. znak
GŚ.6220.10.2021, strony postępowania zostały poinformowane o zebraniu materiału
niezbędnego do wydania decyzji.
W zakreślonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi ani wnioski.
W tym stanie należało orzec jak we wstępie.
Dane o niniejszej decyzji zostaną włączone do publicznie dostępnego wykazu
danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie na
podstawie art. 21 ust. 2 pkt 9 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.
Pouczenie
1. Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży za pośrednictwem Wójta
Gminy Wizna w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji.
2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do
wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia tutejszemu organowi oświadczenia o
zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania (przez ostatnią ze stron
postępowania) decyzja staje się ostateczna i prawomocna. W przypadku
zrzeczenia się odwołania, stronie nie będzie przysługiwać możliwość zaskarżenia
decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne
cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania. Decyzja
podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, gdy jest
zgodna z żądaniem wszystkich stron.
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3. Zgodnie z art. 72 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, decyzję o
środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o
których mowa w art. 72 ust. 1 w/w ustawy oraz zgłoszenia, o którym mowa w art.
72 ust. 1a. Wniosek ten lub zgłoszenie powinno być złożone w terminie 6 lat od
dnia, w którym decyzja
o środowiskowych uwarunkowaniach stała się
ostateczna z zastrzeżeniem art. 72 ust. 4 i 4b w/w ustawy.
Dokument został wydany w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu
systemu teleinformatycznego i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym

z up. Wójta Gminy Wizna

Signed by /
Podpisano przez:
Włodzimierz
Paweł Łąka
Date / Data:
2021-08-12 14:01

Włodzimierz Łąka
Załącznik:
- Charakterystyka przedsięwzięcia.
Otrzymują:
1. Strony postępowania;
2. a/a.

Do wiadomości:
1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych II w Łomży,
ul. Nowa 2, 18-400 Łomża;
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży, ul. Ks. Janusza I 1, 18-400 Łomża;
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Ostrołęce, ul. Poznańska 19,
07-409 Ostrołęka.
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