
Sadowne, 2010-09-27 
GP.7624-2/10/2010  

O B W I E S Z C Z E N I E 
 

                     Na podstawie art. 33 ust. 1 oraz art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 
roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku, Nr 
199, poz. 1227 ze zm.),  

z a w i a d a m i a m 
 

o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla 
przedsięwzięcia p.n: 

„Budowa biogazowni rolniczej o mocy 1,0 MW energii elektrycznej i 1,3 MW energii 
cieplnej na działkach o numerach ewidencyjnych 18 i 20, połoŜonych w miejscowości 
Morzyczyn Włościański”.  

W powyŜszej sprawie w dniu 10.08.2010r. na wniosek Polskiej Czystej Energii 
Sp. z o.o. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację w/w przedsięwzięcia.  

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko został złoŜony 23.09.2010r. 
Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest 

Wójt Gminy Sadowne. Organem właściwym do przeprowadzenia uzgodnień jest Regionalny 
Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie. Organem właściwym do wydania opinii jest 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Węgrowie. 

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o moŜliwości zapoznania 
się z niezbędną dokumentacją sprawy, w tym równieŜ z Raportem o oddziaływaniu 
przedsięwzięcia na środowisko oraz moŜliwości składania uwag i wniosków w siedzibie 
Urzędu Gminy Sadowne, ul. Kościuszki 3, pokój Nr 18 w terminie od 29.09.2010 r. do 
22.10.2010 r. 

Zgodnie z art. 34 w/w ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone: 
1. w formie pisemnej do Urzędu Gminy Sadowne, ul. Kościuszki 3, 07-140 Sadowne; 
2. ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Sadowne, ul. Kościuszki 3, 07-140 Sadowne 

(pok. Nr 18); 
3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich 

bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 
2001r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. Nr 130, poz. 1450 ze zm.) na adres 
ug_sadowne@pro.onet.pl  

Uwagi lub wnioski złoŜone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez 
rozpatrzenia, zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
ocenach oddziaływania na środowisko. 

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Sadowne. 
 

Niniejsze zawiadomienie zostaje zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych 
na stronie Biuletynu Informacji Urzędu Gminy Sadowne www.bip.sadowne.pl oraz 
wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Sadowne i ogłoszone poprzez 
obwieszczenie w pobliŜu miejsc planowanego przedsięwzięcia. 

 


