Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że dnia 1 kwietnia 2022 r. została wydana decyzja o
środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pt. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej PV LUBAJNY o
mocy do 7 MW z możliwością podziału na mniejsze elektrownie o łącznej mocy nie przekraczającej 7 MW, wraz z
drogą dojazdową oraz przyłączem do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej,
niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia” w miejscowości Lubajny, zlokalizowana na działce
2/1 obręb Lubajny, gmina Ostróda.

Nasz znak: RGP.6220.3.2022

Ostróda, 1 kwietnia 2022 r.
Obwieszczenie

Działając na podstawie :
- art. 38 i art. 85 ust. 3 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 2021 r. poz. 2373 z
późn. zm.) zawiadamiam społeczeństwo,
-art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735z późn. zm.)
oraz z art. 74 ust. 3 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 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.)
zawiadamiam strony postępowania, że dnia 1 kwietnia 2022 r. została wydana decyzja o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pt. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej PV LUBAJNY o mocy do 7 MW z
możliwością podziału na mniejsze elektrownie o łącznej mocy nie przekraczającej 7 MW, wraz z drogą
dojazdową oraz przyłączem do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej,
niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia” w miejscowości Lubajny, zlokalizowana na
działce 2/1 obręb Lubajny, gmina Ostróda.
Z treścią ww. decyzji oraz z dokumentacją sprawy, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda przy ul. Jana III
Sobieskiego 1, 14- 100 Ostróda, Referat Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej, pokój 309, od poniedziałku do piątku w
godzinach 730 - 1530.
Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu, za pośrednictwem
Wójta Gminy Ostróda, w terminie 14 dni od zawiadomienia o jej wydaniu.
Zgodnie z art. 74 ust. 3a Stroną postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest
wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który
będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariancie zaproponowanym przez wnioskodawcę, z zastrzeżeniem art. 81 ust. 1.
Przez obszar ten rozumie się:
1)przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od
granic tego terenu;
2)działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy
jakości środowiska, lub
3)działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w
zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.
Zgodnie z art. 28 Kpa stroną jest każdy, czyjego interesu lub obowiązku dotyczy postępowanie albo, kto żąda czynności
organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.
Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14
dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od dnia 5 kwietnia 2022 r.
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