Lniano, 14.10.2021 r.
IOŚiR.6220.2.12.2021

OBWIESZCZENIE
o wydaniu postanowienia
Wójt Gminy Lniano, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), zwanej dalej w skrócie
ustawą Kpa oraz 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 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.),
zawiadamia
strony postępowania
o wydaniu postanowienia znak: IOŚiR.6220.2.11.2021 z dnia 14.10.2021 r., po rozpatrzeniu wniosku
inwestora – PCWO Energy Projekt Sp. z o.o. z siedzibą ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa z dnia
25 marca 2021 r., (wpływ do Urzędu Gminy w Lnianie: 26.03.2021 r.), złożonego przez Panią
Małgorzatę Gil – Prezesa Zarządu firmy PCWO Energy Projekt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w
sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „ Budowa
farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr 31/2 w miejscowości Ostrowite, gmina
Lniano ”, realizowanego w obszarze i zakresie określonym w załącznikach dołączonych do wniosku,
po wydaniu opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Dyrektora Zarządu Zlewni
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Chojnicach i braku zastrzeżeń Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu,
w którym dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „ Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej
na działce nr 31/2 w miejscowości Ostrowite, gmina Lniano ”, nałożył obowiązek przeprowadzenia
oceny oddziaływania na środowisko i ustalił zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na
środowisko.
Na podstawie art. 10 §1 Kpa informuję, że wszystkim stronom tego postępowania zapewnia się
czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwia im
wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Strony mogą
zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, w siedzibie Urzędu Gminy Lniano,
ul. Wyzwolenia 7, 86 – 141 Lniano, pokój nr 3, w godzinach 700-1500, w dniach pracy Urzędu Gminy.
Zgodnie z art. 41 Kpa w toku postępowania administracyjnego strony oraz ich przedstawiciele i
pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego
adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod
dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej –
www.bip.lniano.pl – w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Lniano, na tablicy ogłoszeń Urzędu
Gminy Lniano i tablicy ogłoszeń sołectwa Ostrowite.
Zgodnie z art. 49 Kpa, zawiadomienie stron uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia
publicznego ogłoszenia.
Wskazuję dzień publicznego ogłoszenia: 15.10.2021 r.
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