Nakło nad Notecią, 20 maja 2021 r.
WKŚ.6220.31.2021

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania
Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735) oraz 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. z 2021 r., poz. 247),
zawiadamiam
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia pn:
„Budowa elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 4 MW wraz z niezbędną
infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr
165 obręb Rozwarzyn, gmina Nakło nad Notecią”.
Wszczęcie postępowania nastąpiło na wniosek Inwestora – PVE 195 Sp. z o.o.
reprezentowanej przez Członka Zarządu Pana Adnana Qaraqish.
Wniosek został złożony do Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią dnia
10 maja 2021 r.
Celem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanego
przedsięwzięcia jest określenie, analiza oraz ocena bezpośredniego i pośredniego jego
wpływu m.in. na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi.
Wnioskowane przedsięwzięcie zaliczono do przedsięwzięć mogących potencjalnie
znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych w wymienionych w wymienionych
w § 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,
poz.1839).
Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 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), organem
administracji właściwym do wydania decyzji w sprawie jest Burmistrz Miasta
i Gminy Nakło nad Notecią.
Na podstawie art. 63 ust. 1 ww. ustawy, po zasięgnięciu opinii Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Nakle nad Notecią oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich
w Inowrocławiu dot. obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
zostanie wydane:
- postanowienie, w przypadku stwierdzenia konieczności przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu, zgodnie z art. 77 ww. ustawy. Decyzja
o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji niniejszego przedsięwzięcia wydana zostanie
po przedłożeniu raportu z przeprowadzonej oceny oddziaływania na środowisko i po
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uzgodnieniu z ww. organami. W myśl art. 33 ww. ustawy, wydanie decyzji zostanie
poprzedzone zawiadomieniem społeczeństwa o możliwości wypowiedzenia się w sprawie
planowanego przedsięwzięcia.
- decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko, w przypadku odstąpienia od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania
na środowisko, zgodnie z art. 84 ww. ustawy ooś.
Stronom, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego, przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania,
w tym prawo przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania uwag i wniosków
dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym. Są one dostępne w Wydziale Gospodarki
Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią przy
ul. Księdza Skargi 7, 89-100 Nakło nad Notecią, pok. 13A, w dni powszednie w godzinach
urzędowania (tel. 052 386-79-73). Informacja o wniosku została zamieszczona w publicznie
dostępnym wykazie danych na stronie www.bip.gmina-naklo.pl (zakładka – ochrona
środowiska- informacje).
Na podstawie art.41 §1 Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele
i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie
swojego adresu. Zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie
pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
Zgodnie z art. 35 § 5 Kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów
przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów
zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień, spowodowanych z winy strony albo
z przyczyn niezależnych od organu.
Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia
publicznego ogłoszenia.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez wywieszenie
na tablicy ogłoszeń Sołectwa Rozwarzyn oraz Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią,
a także w biuletynie informacji publicznej www.bip.gmina-naklo.pl (zakładka - decyzja
środowiskowe).
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