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Biała Piska, 13.12.2021 r.
PBI.6220.15.2021.11

OBWIESZCZENIE
postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Na podstawie art. 97 ust. 1 pkt. 4 i 101 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) w związku 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 (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247)
POSTANAWIAM
zawiesić postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowania dla
przedsięwzięcia polegającego na: „budowie elektrowni słonecznej o łącznej mocy do 32 MW oraz
powierzchnią zabudowy do 18,76 ha wraz z infrastrukturą towarzyszącą „KONOPKI I”, „KONOPKI II” na
działkach o numerach geodezyjnych 170, 172, 173, 171, 220, 167, 26, 68, 69, 121, 30, 122, 70, 205/4
w obrębie ewidencyjnym Konopki, gmina Biała Piska”.
Pismem znak PBI.6220.15.2021.9 z dnia 13-12-2021 r. Burmistrz Białej Piskiej zwrócił się z prośbą do Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie Biuro Geologa Wojewódzkiego
o wydanie opinii, czy w/w planowane przedsięwzięcie na obszarze udokumentowanego złoża kruszywa
naturalnego o nazwie „Konopki” (ID złoża: 1662) nie zagraża ochronie tego złoża i budowa elektrowni
fotowoltaicznej jest możliwa do realizacji na w/w obszarze?
Rozpatrzenie sprawy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w inwestycji zależy od
uprzedniego rozstrzygnięcia przez Biuro Geologa Wojewódzkiego w Olsztynie.
Na niniejsze postanowienie służy stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za
pośrednictwem Burmistrza Białej Piskiej w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.
Liczba stron postępowania w przedmiotowej 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 (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247)
stosuje się przepis art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) przewidujący zawiadomienie stron o czynnościach postępowania
przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie:

•
•
•

na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Białej Piskiej: www.bialapiska.pl,
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej, ul. Pl. A. Mickiewicza 25,

na tablicy ogłoszeń w miejscowości Konopki.
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Data podania do publicznej wiadomości: 15.12.2021 r.
Z UP. BURMISTRZA
GRZEGORZ PAŁDYNA
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Obwieszczenie było wywieszone w miejscu zwyczajowo przyjętym w miejscowości …………………..………………………….
w dniach od ..……………………………2021 r.

……………………………...
(data i podpis)

do ..……………………………2021 r.

