Wójt Gminy Wizna
pl. kpt. Władysława Raginisa 35
18-430 Wizna
Wizna, dnia 23 kwietnia 2020 r.
GNŚ.6220.5.2020
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 2020 r.
poz. 283 z późn. zm.), a także art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256) zawiadamiam, że w dniu 23
kwietnia 2020 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji paneli fotowoltaicznych –
elektrowni słonecznej o mocy do 2 MW wraz z innymi niezbędnymi do jej
funkcjonowania obiektami infrastruktury technicznej na działkach nr ewidencyjny 73 i 74
o powierzchni ogólnej 4,85 ha, położonych w obrębie m. Ruś, gm. Wizna, pow.
łomżyński, woj. podlaskie.
Informuję także o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją
sprawy w Urzędzie Gminy Wizna, pl. kpt. Władysława Raginisa 35, pok. nr 2 w dni robocze
w godzinach 800 – 1400 w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości w dniu 23
kwietnia 2020 r., poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu
Gminy Wizna, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wizna, pl. kpt.
Władysława Raginisa 35 oraz przesłanie sołtysowi sołectwa Ruś celem wywieszenia go
na tablicy ogłoszeń.
Zgodnie z art. 49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie
poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego
obwieszczenia i udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej.
Dokument został wygenerowany elektronicznie i opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu
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(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem
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