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OŚ. 6220.6.12.2021

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku 
z art. 79 ust. 1 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 j.t. ze zm.) zawiadamia, iż w dniu 04. 05. 2022 r. 
wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach OŚ. 6220.6.11.2022 dla 
przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn. 
„Budowa i eksploatacja farmy fotowoltaicznej o mocy 8 MW wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną na działce 267/1 obręb Wólka, gm. Sanniki”.

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz 
Miasta i Gminy Sanniki, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na 
środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia są:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, pismem znak 

WOOŚ-1.4220.1844.2021.IP z dnia 22 listopada 2021 r. wyraził opinię, że dla 
przedsięwzięcia pn. „Budowa i eksploatacja farmy fotowoltaicznej o mocy 8 MW wraz 
z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce 267/1 obręb Wólka, gm. Sanniki”: 
I. nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;

II. istnieje konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
warunków lub wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c ustawy 
ooś;

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie pismem znak 
PPIS/ZNS-451/26/ASK/4900/2021 z dnia 15. 11. 2021 r. stwierdził konieczność 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego 
na „budowie i eksploatacji farmy fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną na działce 267/1 obręb Wólka, gm. Sanniki”, w zakresie 
określonym w art. 66 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 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z póżn. zm.).

3. Dyrektor Zarządu Zlewni we Włocławku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody 
Polskie, w piśmie znak WA.ZZŚ.7.435.1.382.2021.JB z dnia 19 listopada 2021 r.
I. wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa i eksploatacja farmy 

fotowoltaicznej o mocy 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na 
działce 268/5 obręb Wólka, gm. Sanniki”, nie istnieje potrzeba przeprowadzenia 
oceny oddziaływania na środowisko.

II. wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
warunków i wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy ooś oraz 
nałożenie obowiązku działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy 
ooś.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się 
z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej 
i ustnej, w terminie 21 dni od dnia 06. 05. 2022 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Sanniki, 
ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki, pokój nr 14, w pn, wt, cz, pt w godz. 8:00 - 15:00 oraz 
w śr w godz. 9:00 - 17:00. oraz w formie elektronicznej na adres e-mail: 
sekretariat@sanniki.pl.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zawiadomienie zostaje podane stronom 
do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Sanniki.
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