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KWIDZYN

OŚiGW.6220.6.2017

OBWIESZCZENIE

Podanie do publicznej wiadomości
o środowiskowych

informacji

uwarunkowaniach

o wydaniu decyzji

realizacji przedsięwzięcia

Wójta Gminy Kwidzyn działając na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3, a także art. 75 ust. 1 pkt 4
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
społeczeństwa

informacji

o środowisku i jego ochronie, udziale

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania

na środowisko

(tekst jedno Dz.

U. z 2017r., poz. 1405)
zawiadamia
że postępowanie
Spółka

z

ograniczoną

03-228 Warszawa,
przedsięwzięcia
towarzyszącą",

wszczęte na wniosek
odpowiedzialnością

w sprawie

pod nazwą:
planowanego

wydania
"Budowa

społeczeństwo
Warszawskiego
Spółka

Przedsiębiorstwa

Komandytowa,

decyzji o środowiskowych
Elektrowni

do realizacji

Słonecznej

na terenie

działki

ul.

Mostowego
Marywilska

uwarunkowaniach

Tychnowy
nr 388/1

I wraz
obręb

Mosty
38/40,

na realizację
z infrastrukturą

Tychnowy,

gmina

Kwidzyn

zostało

zakończone

przeprowadzenia
Informację
dostępnym

wydaniem

decyzji

oceny oddziaływania
o powyższej

znak OŚiGW.6220.6.2017,

przedmiotowego

decyzji

zamieszczono

stwierdzającej

przedsięwzięcia
w publicznie

na stronie BiP Urzędu Gminy Kwidzyn, prowadzonym

brak

potrzeby

na środowisko.
dostępnym

na podstawie

wykazie

danych

art. 21 ust. 2 pkt 9

Uooś pod nr OŚiGW.6220.6.2017.
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią, w tym
z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz Państwowego

Powiatowego

Inspektora Sanitarnego w Kwidzynie można zapoznać się w tut. urzędzie, pokój nr 9 w godzinach pracy
urzędu.

Art. 38 ustawY ooś: Organ właściwy do wydania decyzji podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji i o możliwościach
zapoznania się z jej treścią.
Art. 85 ust. 3 ustawY ooś: Organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
podąje do publicznej wiadomości
informacje o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się zjej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym
z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska oraz opinią organu, o którym mowa wart. 78.
Art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś: Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wójt.

