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OBWIESZCZE~IE - ZAWIADOMIENIE 

Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki, dziataj~c na podstawie art. 33 ust. 1, w zwi~zku 
z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdzierni a 2008 r. 0 udost~pnianiu informacji 0 srodowisku 
i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w chronie srodowiska oraz 0 ocenach oddziatywania 
na srodowisko (Oz. U. z 2021 r., poz. 24~ j.t. ze zm.) zawiadamia, iz w dniu 26. 04. 2022 r. 
wydat decyzj~ 0 srodowiskowych uwarunkowaniach OS. 6220.7.11.2022 dla 
przedsi~wzi~cia mog~cego potencjaln e znacz~co oddziatywac na srodowisko pn. 
"Budowa i eksploatacja farmy foto oltaicznej 0 mocy 8 MW wraz z niezb~dn~ 
infrastruktur~ techniczn~ na dzia.ce 268/5 obr~b W6lka, gm. Sanniki". 

Organem administracji wtasciwym Ido wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz 
Miasta i Gminy Sanniki, zas organam~i bior~cymi udziat w ocenie oddziatywania na 
srodowisko, wtasciwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia s~: 
1. 	 Regionalny Oyrektor Ochrony , rodowiska w Warszawie, pismem znak 

WOOS-I.4220.1919.2021.IP z dni 9 grudnia 2021 r. wyrazit opini~, ze dla 
przedsi~wzi~cia pn. "Budowa i ekspl6atacja farmy fotowoltaicznej 0 mocy 8 MW wraz 
z niezb~dn~ infrastruktur~ techniczn~ lna dziatce 268/5 obr~b W6lka, gm. Sanniki": 
I. 	 nie istnieje koniecznosc przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko; 

II. 	 istnieje koniecznosc Okres,enia tv decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach 
warunk6w lub wymagan, 0 kt6ryc mowa wart. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c ustawy 
005; r 


2. 	 Panstwowy Powiatowy Inspekto Sanitarny w Gostyninie pismem znak 
PPIS/ZNS-451/27/ASKl5123/2021 z dnia 23. 11. 2021 r. stwierdzit koniecznosc 
przeprowadzenia oceny oddziatywani9 na srodowisko dla przedsi~wzi~cia polegaj~cego 
na "budowie i eksploatacji farmy fotowoltaicznej 0 mocy do 8 MW wraz z niezb~dn~ 
infrastruktur~ techniczn~ na dziatce l 268/5 obr~b W6lka, gm. Sanniki", w zakresie 
okreslonym wart. 66 ustawy z dnia ~ pazdziernika 2008 r. 0 udost~pnianiu informacji 
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz 
o ocenach oddziatywania na srodowisb (t.j. Oz. U. z 2021 r. poz. 247 z p6zn. zm.). 

3. 	 Oyrektor Zarz~du Ziewni we Wtodav?ku Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody 
Polskie, w pismie znak WAZZS.7.43$.1.402.2021.JB z dnia 2 grudnia 2021 r. 
I. 	 wyrazH opini~, ze dla przed I i~wzi~cia pn.: "Budowa i eksploatacja farmy 

fotowoltaicznej 0 mocy 8 MW wraz z niezb~dn~ infrastruktur~ techniczn~ na 
dziatce 268/5 obr~b W6lka, gm Sanniki", nie istnieje potrzeba przeprowadzenia 
oceny oddziatywania na srodowi ko. 

II. 	 wskazat na koniecznosc okresle ia w decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach 
warunk6w i wymagan, 0 kt6rych mowa wart. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy 005 oraz 
natozenie obowi~zku dziatan, 0 kt6rych mowa wart. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy 
005. 

Jednoczesnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych 0 mozliwosci zapoznania si~ 
z dokumentacj~ sprawy, sktadania uwa i wniosk6w w formie pisemnej, elektronicznej 
i ustnej, w terminie 21 dni od dnia 29. 4. 2022 r. w Urz~dzie Miasta i Gminy w Sanniki, 
ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki, pok6j nr 14, w pn, wt, cz, pt w godz. 8:00 - 15:00 oraz 
w sr w godz. 9:00 - 17:00. ora~ w formie elektronicznej na adres e-mail: 
sekretariat@sanniki.pl. 	 ~ 

Poniewaz w powyzszej sprawie liczba stron rzekracza 10, zawiadomienie zostaje podane stronom 
do wiadomosci przez zamieszczenie w publ ,cznie dost~pnym wykazie danych na stronie Biuletynu 
Informacji Publicznej Urz~du Miasta i Gminy Sanniki. 
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