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Biała Piska, 15.12.2021 r.
PBI.6220.21.2021.2

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
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.) 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)

ZAWIADAMIAM
że na wniosek Małgorzaty Gil reprezentującej PCWO ENERGY PROJEKT Sp. z o.o., ul. Św. Leonarda 9,
25-311 Kielce, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:
budowie farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 33 MW na części działek o numerach geodezyjnych
73/11, 75/2, 75/4, 76, 81, 82, 86 w obrębie ewidencyjnym Kózki, gmina Biała Piska.
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 Kózki.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

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

……………………………...
(data i podpis)

do ..……………………………2021 r.

