Nakło nad Notecią, 5 maja 2021 r.
WKŚ.6220.11.2020
ZAWIADOMIENIE
Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku
z art. 79 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 (Dz.U. z 2021 r. poz. 247)
zawiadamia
o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie
elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach
oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 122 i 124/1 w obrębie geodezyjnym
Małocin, gmina Nakło nad Notecią.
Postępowanie w sprawie zostało wszczęte na wniosek Inwestora – PVE 2 Sp. z o.o. z
siedzibą przy ul. Grunwaldzka 4/10, 85-236 Bydgoszcz, reprezentowanej przez Prezesa Zarządu
Pana Michała Czajkowskiego.
Planowane przedsięwzięcie zaliczono do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać
na środowisko z uwagi na kwalifikację wg rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września
2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019
r., poz. 1839) § 3 ust. 1 pkt 54b) tj. zabudowy przemysłowej, w tym zabudowy systemami
fotowoltaicznymi lub magazynowej, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni
zabudowy nie mniejszej niż 1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a), które dot.
obszarów objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub położonych w otulinach form
ochrony przyrody.
W dniu 2 lipca 2020 r. po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarny w Nakle nad Notecią, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Inowrocławiu, Burmistrz Miasta i Gminy Nakło
nad Notecią postanowieniem znak: WKŚ.6220.51.2020 stwierdził potrzebę przeprowadzania
oceny oddziaływania na środowisko i ustalił zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na
środowisko.
Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz
Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na
środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia był Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

Pismem z dnia 30 października 2021 r. Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią,
zwrócił się z wnioskiem o uzgodnienie/opinię do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Bydgoszczy.
Zgodnie z art. 77 ust.1, pkt 2 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. 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), odstąpiono od wystąpienia o
opinię do Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Inowrocławiu i Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Nakle nad Notecią gdyż organy ten wyraziły wcześniej opinię, że nie
zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się
z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej lub
ustnej, w terminie 30 dni tj. od 10 maja do 10 czerwca 2021 r.
Akta sprawy są dostępne w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Urzędu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią przy ul. ks. P. Skargi 7, 89-100 Nakło nad Notecią,
w dni powszednie, w godzinach urzędowania (tel. 052 386-79-73). Uwagi i wnioski należy
składać na piśmie w Urzędzie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią przy ul. Ks. P. Skargi 7, 89-100
Nakło nad Notecią (pok. Nr 13A), w dni powszednie, w godzinach urzędowania lub
elektronicznie na adres sztubinski.radoslaw@umig.naklo.pl
Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad
Notecią przed podjęciem przedmiotowej decyzji.
Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez wywieszenie na
tablicy ogłoszeń sołectwa Małocin oraz Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią, a także
w biuletynie informacji publicznej www.bip.gmina-naklo.pl (zakładka - decyzja środowiskowe).

