
OBWIESZCZENIE NR 6/2020 
WÓJTA GMINY POZEZDRZE 

z dnia 6 marca 2020 r. 

o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa 

Na podstawie art. 30 i 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 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 2018 r., poz. 2081 ze zm., dalej ustawa ooś), w związku z art. 4 ust. 1-3 
ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1712)  

PODAJĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI 

że prowadzone jest postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 
przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, 
głównym punktem zasilania, magazynem energii z możliwością dzielenia na etapy lub budowania 
w całości w obrębie Krzywińskie, gmina Pozezdrze.  

Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte na wniosek z dnia 15 maja 2019 r. Pana Mariusza Piskały 
reprezentującego spółkę NORTH PETROL Sp. z o.o., ul. Wypoczynkowa 4/18, 80-341 Gdańsk. 

W dniu 15 listopada 2019 r. Wójt Gminy Pozezdrze wydał postanowienie znak: PP.6220.2.2019.RPK, 
w którym nałożył na wnioskodawcę obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, ustalając 
jednocześnie zakres raportu. 

W dniu 11 grudnia 2019 r. Pan Mariusz Piskała złożył raport o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na 
środowisko. W związku z powyższym przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 
w postępowaniu  o wydanie ww. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Zgodnie z art. 79 ust. 1 ww. ustawy niniejsze postępowanie prowadzone jest z udziałem społeczeństwa. 
Organem właściwym do wydania decyzji oraz do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Pozezdrze. 
Organem właściwym do uzgodnień warunków realizacji przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony 
Środowiska w Olsztynie, natomiast organem właściwym do wydania opinii w przedmiotowej sprawie - 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Węgorzewie. 

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 37 ustawy ooś organ prowadzący postępowanie rozpatruje 
uwagi i wnioski wniesione w ramach udziału społeczeństwa oraz w uzasadnieniu decyzji, niezależnie od 
wymagań wynikających z przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, podaje informacje o udziale 
społeczeństwa w postępowaniu oraz  o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały 
uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa. 

Ponadto zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy tj.: 
wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia wraz z załącznikami, 
raportem o oddziaływaniu na środowisko, postanowieniem Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 15 listopada 2019 r. 
oraz opinią i uzgodnieniem wydanymi przez właściwe w tym zakresie organy (jeżeli te stanowiska będą 
dostępne w terminie składania uwag i wniosków) w siedzibie Urzędu Gminy w Pozezdrzu, ul. 1 Maja 1a, 11-
610 Pozezdrze w pokoju 17 w godzinach urzędowania (tj. 7.00-15.00) oraz składania uwag i wniosków 
w terminie 30 dni tj. od dnia 23 marca 2020 r. do dnia 22 kwietnia 2020 r. 

Zgodnie  art. 34 ww. ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej (w sekretariacie 
Urzędu, pok. 4), ustnie do protokołu (w siedzibie Urzędu, pok. 17 w godzinach urzędowania) lub za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. 
Uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia (art. 35 ustawy 
ooś). 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu 
Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Pozezdrzu (www.bip.pozezdrze.pl), wywieszenie na tablicy ogłoszeń 
w siedzibie Urzędu Gminy w Pozezdrzu oraz na tablicach ogłoszeń sołectwa Krzywińskie. 
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PUBLICZNE OBWIESZCZENIE NASTĘPUJE W DNIU 6 marca 2020 r. 

Pouczenie: 

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne 
obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej (art. 49 § 
2 k.p.a.). 

  

  
 

Wójt Gminy 
 
 

mgr Bohdan Mohyła 
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