Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że: 1. z wniosku Spółki Energia Szyldak Sp. z o.o. z siedzibą
przy ul. Górnej 5, 10-040 Olsztyn zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy
do 1 MW i wysokości do 3 m, na działce o nr ewidencyjnym 18/4, położonej w obrębie Szyldak. 2. wnioskowane
przedsięwzięcie wymienione jest w § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019
r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839). Zatem stanowi
przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z
dnia 3 października 2008 r. 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.) wymaga
uzyskania dec
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uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o
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Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839). Zatem stanowi
przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i zgodnie z art.
71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 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.) wymaga uzyskania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach; 3. na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3
października 2008 r. 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.) Wójt Gminy Ostróda wystąpił do Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Olsztynie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Zarządu Zlewni w Toruniu oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
Ostródzie o wydanie opinii w sprawie stwierdzenia (lub nie) obowiązku przeprowadzenia
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiego
obowiązku, o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego
przedsięwzięcia.
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