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Zawiadomienie o wszczęciu

postępowania

Działając na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. , poz. 2096 ze zm.) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z 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 2018 r. poz. 2081 ze zm.)

zawiadamiam, że
na wniosek z dnia 03 .01.2020 r. (data wpływu: 09.01.2020 r.), przedłożony przez Panią Agatę
Dietrich działającą w imieniu i na podstawie pełnomocnictwa firmy Sun Energy 11 , Sp. z
0.0., ul. Rolnicza 6A, 88-200 Radziejów, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w
sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.
"Budowa farmy fotowoltaicznej Nowe Miasteczko 2 o mocy do l MW na działce o nr
ewid. 100/26 obręb l, gmina Nowe Miasteczko".
Strony postępowania mają prawo brać czynny udział w prowadzonym postępowaniu,
w szczególności mogą zapoznać się ze zgromadzonym materiałem dowodowym, a także
składać pisemne i ustne wyjaśnienia dotyczące rozpatrywanej sprawy. Materiały dotyczące
planowanego przedsięwzięcia dostępne są do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w
Nowym Miasteczku (ul. Rynek 2, pokój nr 8, tel. 068 3888 154 wew. 34), w godzinach
funkcjonowania Urzędu, tj. w poniedziałek od godziny 7°° do godziny 17°0, a od wtorku do
czwartku od godziny 700 do godziny 15 00 piątek od godziny 700do godziny 13 00
Przedmiotowe przedsięwzięcie wymienione w § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b Rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 10.09.2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r., poz. 1839), jest przedsięwzięciem mogącym
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko .
Jednocześnie wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w
Gorzowie Wlkp. , Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli oraz
Państwowego Gospodarstwa Wodnego, Wody Polskie Zarząd Zlewni w Zielonej Górze, o
opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Na przedstawienie swojego stanowiska w terminie 14 dni od daty otrzymania
niniejszego zawiadomienia, nie będzie stanowiło przeszkody do wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
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