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ZAWIADOMIENIE
o wszczeciu postqpowania

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 61 S 4 i art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tj Dz. U. 2018 poz. 2096), w zwiqzku z art. 74 ust. 3 ustawy
z 3 pa2dziernika 2008 r, o udostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczehstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko (t.j. Dz. U. 22018
r., po2.2081)

zawiadamia strony,2e:

1. z wniosku przedsigbiorstwa SUN VENTUER Sp. z o.o. zostalo wszczgte postgpowanie
administracyjne w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsiqwzigcia polegajqcego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z
drogami dojazdowymi oraz przylqczem do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury
technicznej, niezbqdnej do prawidlowego funkcjonowania przedsigwziqcia polozonego
na dz, nr 12, obrgb: Pigczkowo w miejscowo6ci Pigczkowo.

2. wnioskowane przedsigwzigcie wymienione jest w $ 3 ust '1 pkt 52 lit. b rozporzqdzenia Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiqwziqd mogqcych znaczqco oddzialywac na
Srodowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.71). Zatem stanowi przedsiqwziqcie mogqce potencjalnie
znaczqco oddzialywac na Srodowisko i zgodnie z arL.71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 pa2dziernika
2008 r. o udostqpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczehstwa w
ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowlsko (t.j. - Dz. U. z 2018 r.,
poz. 2081 ze zm.) wymaga uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach;

3, na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 pa2dziernika 2008 r. o udostgpnieniu informac| o
Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczehstwa w ochronie Srodowiska oraz ocenach
oddzialywania na Srodowisko (t.j, - Dz. U. z 2018 r, poz.2081 ze zm.),W6jt Gminy Krzykosy
wystqpit do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu oraz do Pahstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Srodzie Wielkopolskiej i Pahstwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie Zarzqd Zlewni w Poznaniu o wydanie opinii w sprawie stwierdzenia (lub
nie) obowiEzku przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwziqcia na Srodowisko, a w
przypadku stwierdzenia takiego obowiqzku, o okreSlenie zakresu raportu o oddzialywaniu na
Srodowisko wnioskowanego przedsiqwziqcia.

Zainteresowane strony mogqsklada6 uwagi iwnioskiw powyzszej sprawie, w siedzibie Urzqdu Gminy
w Krzykosach pokoj 23 w godzinach urzgdowania (poniedzialek B-16, wtorek-piqtekT-15), osobiScie,
przez pelnomocnika lub na pi6mie, atakZe za pomocEelektronicznej skrzynki podawczej.

Pouczenie

Zgodnie z arl.. 41 S 1 i 2 ustawy Kodeks postqpowania administracyjnego (t.j. Dz. tJ z 2018 r.,
poz. 2096), w toku postgpowania strony oraz ich przedstawiciele i pelnomocnicy majq obowiqzek
zawiadomid organ administracji publicznej o kazdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania tego
obowiqzku dorgczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Sprawe prowadzi:
Daria Skowroriska
Inspektor ds. rolnych i ochrony Srodowiska
Tel. 61 28 515 14 wew. 131
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