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OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE 
o wszcz~ciu post~powania 

Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki, dziatajqc na podstawie art. 33 ust. 1, 
w zwiqzku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. 0 udost~pnianiu 

informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie 
srodowiska oraz 0 ocenach oddziatywania na srodowisko (Oz. U. z 2021 r., poz. 247 
j.t. ze zm.) zawiadamia, ze w dniu 25. 05. 2021 r. wptynqt wniosek 0 wydanie 
decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsi~wzi~cia polegajctcego 
na: "Budowa i eksploatacja farmy fotowoltaicznej 0 mocy 8 MW wraz z 
niezb~dnct infrastrukturct technicznct na dzialce 267/1 obr~b W6lka, gm. 
Sanniki", powiat gostyniriski, woj. mazowieckie". 

Organem administracji wtasciwym do wydania decyzji w tej sprawie jest 
Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki, zas organami biorqcymi udziat w ocenie 
oddziatywania na srodowisko, wtasciwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia 
b~dq: 

1. 	 Regionalny Oyrektor Ochrony srodowiska w Warszawie, ul. H. Sienkiewicza 3, 
00-015 Warszawa 

2. 	 Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie, ul. Bierzewicka 67, 
09-500 Gostynin 

3. 	 Oyrektor Regionalnego Zarzqdu Ziewni we Wtoctawku Paristwowego 
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ul. Okrzei 74A, 87-800 Wtoclawek 

Jednoczesnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych 0 mozliwosci 
zapoznania si~ z dokumentacjq sprawy, sktadania uwag i wniosk6w w formie 
w terminie 21 dni od dnia upublicznienia obwieszczenia. 

W zwiqzku z wystqpieniem stanu zagrozenia epidemicznego lub stanu epidemii 
ogtoszonego z powodu COVIO uzyskanie wyjasnieri oraz umozliwienie zapoznania 
z aktami sprawy mozna dokonac za pomocq srodk6w komunikacji elektronicznej lub 
innej, po uzgodnieniu telefonicznym pod numerem 24 2777 819. Wnioski 
i zastrzezenia w formie pisemnej w przedmiocie zamierzonej inwestycji mozna 

sktadac w Urz~dzie Gminy w Sannikach, ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki oraz 
w formie elektronicznej na adres e-mail : sanniki@zgwrp.org.pl. 

Ztozone uwagi i wnioski zostanq rozpatrzone przez Burmistrza Miasta i Gminy 
Sanniki przed wydaniem decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na 
realizacj~ w/w przedsi~wzi~cia. 
Poniewaz w powyzszej sprawie liczba stron przekracza 10, zawiadomienie zostaje podane stronom 
do wiadomosci przez zamieszczenie w publicznie dostE?pnym wykazie danych na stronie Biuletynu 
Informacji Publicznej UrzE?du Miasta i Gminy Sanniki. 


