URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE

16-100 Sokółka
Piać Kościuszki 1

Sokółka, $ . \ \ . 2019 r.

GR.O.6220.19.2019.IŁ
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm. - zwanej dalej k.p.a), art. 71 ust. 2 pkt 2
oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku - o udostępnieniu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm. - zwanej dalej ooś) Burmistrz
Sokółki, (Wydział Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Plac Kościuszki
1, 16 - 100 Sokółka) zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego
dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na „ budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW na terenie miejscowości
Bilwinki w gminie Sokółka, planowanego do realizacji w obszarze nieruchomości działka nr
ew. 53/5 i 47/5 obręb Bilwinki”.
Wnioskowane zamierzenie inwestycyjne należy do przedsięwzięć mogących
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w § 3 ust. 1 pkt 54
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz.U. z 2019 r., poz. 1839).
Sprawa jest prowadzona z wniosku z dnia 07.10.2019 r. (data wpływu: 14.10.2019 r.),
uzupełnionego pismem z dnia 05.11.2019 r. pełnomocnika spółki EPLANT 19 Sp. z o.o.,
ul. Salwatorska 14/310, 30-109 Kraków. Informuje się, że tut. organ wystąpił do Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, do Dyrektora Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej w Białymstoku oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Sokółce w celu wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby co
do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
W powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, dlatego zgodnie z art.
74 ust. 3 ooś oraz art. 49 k.p.a. zawiadomienie stron o czynnościach tut. organu dokonuję się
w formie publicznego obwieszczenia.
Dokumentacja będzie udostępniona do wglądu, w Urzędzie Miejskim w Sokółce; Płac
Kościuszki 1, 16 - 100 Sokółka, w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska, pokój nr 105 w godz. 8 00 - 14 00. Uwagi i wnioski można zgłaszać w formie
pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail:
gr@sokolka.pl. Z dokumentacją sprawy, Kartą informacyjną przedsięwzięcia - można
zapoznać się w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia oraz podania go
do publicznej wiadomości.
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Informację umieszcza się:
—

na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sokółce, Plac Kościuszki 1(parter),

—

w Internecie pod adresem http://bip.um.sokolka.wrotapodlasia.pl

—

w miejscu realizacji inwestycji
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