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OBWIESZCZENIE 

WÓJTA GMINY WIERZBINEK  

o wszczęciu postępowania administracyjnego 

 

Wójt Gminy Wierzbinek zawiadamia na podstawie art. 61 § 1 i art. 49 ustawy                             

z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz. U. z 2021 r.,                 

poz. 735 ze zm./, w związku z art. 71. ust. 2 pkt 2 ustawa 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 2022 r. poz. 1029 z 

późn. zm.), że zostało na wniosek Jacka Słowińskiego, ul. Salezjańska 17a, 30-374 Kraków 

wszczęte postępowanie administracyjne w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy 

fotowoltaicznej PV Krzymowo I o mocy do 1.2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą 

towarzyszącą”, tj. przedsięwzięcia wymienionego w § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b) Rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko /Dz. U. z 2019, poz. 1839/. 

W/w postępowanie administracyjne prowadzone jest zgodnie z procedurą określoną          

w ustawie 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 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) i jego celem jest wydanie decyzji                        

o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko, dla którego przeprowadzenie oceny oddziaływania                             

na środowisko może być wymagane. Na obecnym etapie postępowania organ wydający 

decyzję wystąpi o opinię do właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 

w Koninie; właściwego Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i właściwego organu 

wodnego do wydania oceny wodnoprawnej. 

Jednocześnie informuje się o możliwości składania w formie pisemnej wniosków                

i uwag w sprawie od dnia publicznego ogłoszenia obwieszczenia.                                                    

Z dokumentacją sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy w Wierzbinku                 

w pokoju nr 214 w godz. od 800 do 1500. 

Obwieszczenie podlega zgodnie z art. 49 kpa publicznemu ogłoszeniu poprzez 

udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej organu właściwego do wydania 

decyzji oraz dodatkowo na tablicy ogłoszeń urzędu gminy. 

Prowadzący sprawę: Tomasz Woźniak tel. (63) 26 11 380 w. 214. 

 

 

 

Wójt Gminy Wierzbinek 

/-/ dr Paweł Szczepankiewicz 

 

 

 

 
Otrzymują: 

1. Jacek Słowiński, ul. Salezjańska 17a, 30-374 Kraków – WNIOSKODAWCA 

2. Wszystkie strony postępowania zgodnie 

   z art. 49 kpa (art. 74 ust. 3 ustawy ooś) 
a/a 


