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Gniezno, dnia 4 sierpnia 2022 r. 

OŚR. 6220.6.2022 

 

OBWIESZCZENIE 

o wszczęciu postępowania 
  

Na podstawie art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks 

postępowania administracyjnego /t. j. Dz. U. 2021 r., poz. 735 ze zm./, w związku z art. 74 ust. 3 

ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

/Dz. U. z 2022 r., poz. 1029/ Wójt Gminy Gniezno zawiadamia, że dnia 2 sierpnia 2022 r., na 

wniosek Inwestora PVE 128 Sp. z o.o., ul. J.J. Śniadeckich 21, 85-011 Bydgoszcz (adres do 

korespondencji ul. Bydgoska 20, 86-065 Łochowo), zostało wszczęte postępowanie 

administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 

przedsięwzięcia polegającego na budowie do 2 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 2 

MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Modliszewo, Gmina Gniezno, 

działka nr 56. 

Dane o wniosku  zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych,  

z którym można się zapoznać w Urzędzie Gminy Gniezno, al. Reymonta 9-11, pokój nr 9,  

w godzinach urzędowania oraz na stronie internetowej www.ekoportal.gov.pl – centrum 

informacji o środowisku. 

Jednocześnie informujemy o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, uzyskania 

wyjaśnień, składania uwag i wniosków w sprawie ww. przedsięwzięcia w Urzędzie Gminy 

Gniezno, al. Reymonta 9-11, pokój nr 9, w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego 

zawiadomienia.    

 Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

oraz § 3 ust. 1 pkt 54 b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko /Dz. U. z 2019 r., poz. 1839/ 

decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w niniejszej sprawie wydaje się po zasięgnięciu 

opinii z następujących organów: 

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, 

- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie, 

- Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu. 

Wobec powyższego rozstrzygniecie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu 

wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych. 

Zgodnie z art. 41 § 1 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele  

i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie 

swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. Zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku 

określonego w § 1 doręczenia pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

  
 

 

 

 

 

Uwaga:  

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust.3 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 oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego – 

zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania zostaje podane w formie obwieszczenia. Doręczenie uważa się za 

dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. Publiczne udostępnienie następuje z dniem  

5 sierpnia 2022 roku 

 

Otrzymują: 

1. Strony postępowania administracyjnego wg rozdzielnika 

2. a/a (sprawę prowadzi Rafał Skweres/Magdalena Buchwald – tel. 61 424 57 57 lub 61 424 57 66 

http://www.ekoportal.gov.pl/

