Wrocław,

dnia 16. lipca 2021 r.

Wnioskodawca:
Sun Farms Sp. z 0.0.
Al. Lipowa 32
53 -124 Wrocław
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BURMISTRZ
GMINY NOWE MIASTECZKO
Urząd Miejski Nowe Miasteczko
Ul. Rynek 2
67-124 Nowe Miasteczko

WNIOSEK
o wydanie decyzji o

środowiskowych

uwarunkowaniach

Na podstawie art. 73 ust. l 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 283), wnoszę o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia:

BUDOWA ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY DO 5 MW NA DZIAŁKACH NR 138/2,
138/3 OBRĘB MIŁAKÓW WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ NA TERENIE
GMINY NOWE MIASTECZKO
Inwestycja kwalifikuje się do § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b) rozporządzenia Rady Mini stTów z dnia 10
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839)
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Dla obszaru

objętego

niezbędna

jest do uzyskania decyzji

września

2019 r.

°pozwoleniu na budowę

projektowaniem brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

ZAŁACZNIKI:
przedsięwzięcia

1.

karta infonnacyjna

2.

poświadczona

- 4 egzemplarze wraz zapisem

3.

mapa ewidencyjna, w postaci papierowej oraz elektronicznej, w skali l :2000, z zaznaczonym przewidywanym terenem, na
którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanyni obszarem oddziaływania wraz
z wyznaczoną odległością (zgodnie z art. 74 ust. 3a pkt ł ustawy ooś),
dowód dokonania opiaty skarbowej za decyzję o ś rodowi skowych uwarunkowaniach w kwocie 205 zł oraz na rachunek
Urzędu Miejskiego w Nowym Miasteczku.

w

formie elektronicznej,

przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej, w formie elektronicznej, obejmująca przewidywany teren,
na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsi ęwz ięcie rozumiany jako obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic terenu reali zacj i (zgodnie z art. 74 ust. 3a pkt l ustawy
ooś),

4.

Ponieważ wyznaczonym obszarze oddziaływania inwestycji znajduje się powyżej 10 nieruchomo ś ci , przyjęto , iż liczba
stron przedmiotowego postępowania przekracza 10 i - zgodnie z art. 74 ust. la ustawy ooś - nie wymaga się dołączenia
wypisu z rejestru gruntów
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