
     Wójt Gminy                                                                                 Wiśniew, 30 kwietnia 2021 r. 

        Wiśniew  
GK.6220.15.2020.ML 

  

O B W I E S Z C Z E N I E 

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.), w związku z 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 2021 r. poz. 247 z późn. zm.),  

z a w i a d a m i a m 

wszystkie strony, że w toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji                               

o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa i eksploatacja farmy 

fotowoltaicznej o mocy ok. 50MWp z pełną infrastrukturą techniczną wraz z podziemnymi 

urządzeniami służącymi do przesyłania energii elektrycznej w gminie Wiśniew w obrębach 

ewidencyjnych Borki-Kosiorki, Borki-Sołdy, Mościbrody”., z wniosku inwestora, tj. Gold 

Wind Sp. z o.o., ul. Chmielna 2/31, 00-020 Warszawa, wydane zostało postanowienie znak 

GK.6220.15.2020.ML z dnia 30 kwietnia 2021 r. stwierdzające obowiązek przeprowadzenia 

oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia. 

Strony postępowania mają prawo w terminie 7 dni, następujących po upływie 14 dni 

od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie o wszczęciu postępowaniu, tj. od dnia 

05.05.2021 r., zapoznać się ze złożoną w sprawie dokumentacją i zgłosić swoje żądania, 

wyjaśnienia, odwołania, zażalenia. Podania można wnosić pisemnie, telegraficznie, za pomocą 

telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej 

przez elektroniczną skrzynkę podawczą do Wójta Gminy Wiśniew – 08-112 Wiśniew, 

ul. Siedlecka 13, ug@wisniew.pl. W związku z zaistnieniem ryzyka rozprzestrzeniania się 

koronawirusa oraz wprowadzeniem stanu epidemii, informuję o możliwości zapoznania się 

z materiałem dowodowym po wcześniejszym telefonicznym umówieniu pod numerem telefonu 

25 641 73 13 wew. 119. 

Zgodnie z art. 74 ust. 3a 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 stroną postępowania w sprawie wydania decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje 

prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać 

przedsięwzięcie w wariancie zaproponowanym przez wnioskodawcę, z zastrzeżeniem art. 81 

ust. 1. Przez obszar ten rozumie się: 

mailto:ug@wisniew.pl


 

Sprawę prowadzi: 
Małgorzata Leszak 

tel. 25 641 73 13 wew. 119 

srodowisko@wisniew.pl 

 

1) przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar 

znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu; 

2) działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia 

zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub 

3) działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może 

wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym 

przeznaczeniem. 

Na podstawie 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 jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji 

przekracza 10, stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego. 

Zgodnie z art.  49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 

administracyjnego „Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach 

i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego 

obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej 

miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 

podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. 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.” 

Na postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego 

w Siedlcach za pośrednictwem Wójta Gminy Wiśniew w terminie 7 dni od dnia doręczenia 

postanowienia. 

 

 

 

 Wójt Gminy Wiśniew 

/-/ Krzysztof Kryszczuk 

 

 
 

Obwieszczenie zamieszczono na:  

1) tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wiśniew przy ul. Siedleckiej 13,  

2) stronie Biuletynu Informacji Publicznej: www.e-bip.pl/start/20, 

3) stronie internetowej Urzędu Gminy Wiśniew: www.wisniew.siteor.pl, 

4) tablicach ogłoszeń w sołectwach: Borki-Kosiorki, Borki-Sołdy, Mościbrody. 
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