
Zawiadomienie Wójta Gminy Jeleniewo 

z dnia 7 maja 2020 r. 

znak sprawy: OŚK.6220.1.2020 

 

 Na podstawie art. 38, art. 85 ust. 3, 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 (Dz. U. z 2020, poz. 283 ze zm.), zwanej 

dalej „ustawy ooś”, oraz art. 10 § 1, art. 49, art. 61 § 1 § 4  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 

Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), zwanej dalej: 

„k.p.a.” 

 z  a w i a d a m i a m 

o wydaniu  decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  pn.: „Budowa 

dwóch elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda, wraz z niezbędną infrastrukturą 

(IN 103) w obrębie Jeleniewo, gmina Jeleniewo”, z wniosku PV 1230 Sp. z o o.,                                     

ul. Jasna 14/16a, 00-041 Warszawa. 

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy 

ooś, oraz art. 49 k.p.a. niniejsze zawiadomienie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie 

w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 

Urzędu Gminy Jeleniewo w Internecie pod adresem: www. bip.jeleniewo.i-gmina.pl/2011-2,               

na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jeleniewo, ul. Słoneczna 3, 16-404 Jeleniewo (parter). 

Informuję osoby zainteresowane, którym przysługuje  status strony 

o  uprawnieniach  wynikających z art. 10 k.p.a., polegający na prawie do czynnego udziału                          

w każdym jego stadium postępowania,  w tym do zapoznania się z materiałami w tej sprawie 

składania  ewentualnych  wniosków  i zastrzeżeń.  

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach i dokumentacja sprawy                                                  

wraz z uzgodnieniami jest do wglądu w siedzibie w  siedzibie Urzędu Gminy Jeleniewo,                                 

ul. Słoneczna 3, 16-404 Jeleniewo (pok. 16) w godzinach urzędowania 7.30 - 15.30                                    

od poniedziałku do piątku, tel. (87) 563 85 61.  

Wnioski i uwagi można składać pisemnie, ustnie do protokołu i za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej na adres lub w siedzibie tutejszego urzędu w terminie 14 dni                           

od podania niniejszego zawiadomienia do publicznej wiadomości. 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię albo nazwę i adres wnioskodawców praz 

przedmiot wniosku. 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Jeleniewo. 

 

 

 

         /-/ Wójt Gminy Jeleniewo 

             Kazimierz Urynowicz 

 

 

 

 

Zostało udostępnione  

w Biuletynie Informacji Publicznej  

i na tablicy ogłoszeń 

w dniu 8 maja 2020 r. 


