WÓJT GMINY
ul. Grudziądzka 30
82-500 liWD7YN
Kwidzyn, dnia 13 października 2020 r.
OSiGW.6220.2.2018
OBWIESZCZENIE
przed wydaniem decyzji

Zgodnie z art. 49 w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r.
o udostępnianiu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.Dz.U.2020 poz. 283) oraz na podstawie
art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postę powania administracyjnego (tekst jedn.
Dz.U.2020 poz. 256),
Wójt Gminy Kwidzyn
zawiadamia,
przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia
pod nazwą: „Instalacja odnawialnego źródła energii wykorzystująca do wytwarzania energii
elektrycznej wyłącznie biogaz rolniczy, tzn. gaz otrzymywany w procesie fermentacji metanowej
surowców rolniczych, produktów ubocznych rolnictwa, płynnych lub stałych odchodów
zwierzęcych, produktów ubocznych, odpadów lub pozostałości z przetwórstwa produktów
pochodzenia rolniczego lub biomasy leśnej zebranej z terenów innych niż zaewidencjonowane jako
rolne lub leśne, z wyłączeniem biogazu pozyskanego z surowców pochodzących z oczyszczalni
ścieków oraz składowisk odpadów — zlokalizowania w miejscowości Obory, na działce nr 73/223,
w obrębie geodezyjnym Obory, gmina Kwidzyn, woj. pomorskie", informuję, że strony mogą
zapoznać i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań,
na stanowisku ds. ochrony

środowiska i gospodarki wodnej w Urzędzie Gminy Kwidzyn,

ul. Grudziądzka 30, pok. 9, parter w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego ogłoszenia
w godzinach pracy urzędu.
Doręczenie niniejszego obwieszczenia stronom postę powania uważa się za dokonane po upływie
14 dni od dnia, w którym nastąpiło jego upublicznienie.
Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie ś rodowiska oraz o ocenach oddziaływania na ś rodowisko oraz art. 49 kpa
— obwieszczenie to zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej Urzę du Gminy Kwidzyn, www.bip.gnninakwidzyn.pl oraz wywieszone
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kwidzyn oraz w miejscu realizacji inwestycji na tablicy
ogłoszeń Sołectwa Obory.
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