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Obwieszczenie
Wójta Gminy Golub – Dobrzyń
Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 roku 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 z późn. zm.) Urząd Gminy w Golubiu – Dobrzyniu informuje, że
na wniosek Mirosława Lewińskiego prowadzącego działalność gospodarcza BIOMEL Mirosław
Lewiński, ul. Mieczysława Wielicza 14, 85-796 Bydgoszcz, prowadzone jest postępowanie
administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na

realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie dwóch farm fotowoltaicznych Sokołowo
2 o mocy do 1 MW i Sokołowo 3 o mocy do 2 MW o łącznej powierzchni do 4,3 ha wraz z
niezbędną infrastrukturą techniczną na obszarze działki o numerze ewidencyjnym 131, obręb
Sokołowo, gmina Golub – Dobrzyń”.
W toku postepowania tut. Organ, po zapoznaniu się z opiniami instytucji uzgadniających,
18.01.2022 roku wydał postanowienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, jednocześnie
zawieszając postepowanie do czasu uzyskania raportu.
Zgodnie z art. 33, ust. 1, pkt 6 i 7 w/w ustawy zainteresowane strony mogą zapoznać się z
dokumentacją sprawy, składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub
na piśmie a także za pomocą poczty elektronicznej w terminie 30 dni od daty publikacji niniejszego
zawiadomienia.
Z dokumentacją sprawy zapoznać się można w siedzibie organu Urząd Gminy Golub – Dobrzyń,
ul. Plac 1000 – lecia 25, 87 – 400 Golub – Dobrzyń, II piętro, pokój nr 2. Uwagi i wnioski składać można
w siedzibie Organu w godzinach urzędowania 7.30 – 15.30 lub drogą elektroniczną za pośrednictwem
ePUAP.
W myśl art. 74 ust 3a ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.) jeżeli liczba stron postępowania
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania
dotyczącego tej decyzji przekracza 10, stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego tj.
jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu
administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie
publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w
Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło
publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji
Publicznej.
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