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KOŚ.6220. I a.2020AS 

OBWIESZCZENIE 

BURMISTRZA MIASTA ŚWIDW1N 

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej 

Na podstawie art. 49, art. 61 § I I 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania 
Administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) oraz art. 33 ust. I pkt 2, 3, 4, 5, art 73 ust. I 
i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz. U. z 2020, poz. 283 ze zm.). 

Zawiadamiam 

że na wniosek  AJM - ECO Sp. z o.o. Sp. komandytowa, ul. Astronomów 9, 80-299 
Gdańsk,  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy solarnej 
składającej się  z niezbędnej infrastruktury technicznej (konstrukcje i elementy montażowe, panele 
fotowoltaiczne, inwertery DCIAC, okablowanie solarne, kontenerowe rozdzielnice nn/SN, układy 
pomiarowo-zabezpieczające, linie kablowe oraz pozostałe oprzyrządowanie) służącej do wytwarzania 
energii elektrycznej z energii słońca o łącznej mocy nominalnej farmy do 1,0 MW. 

Zgodnie z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.), jeżeli liczba stron postępowania 
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10 stosuje się  przepis art. 49 
Kodeksu postępowania administracyjnego, przewidujący powiadomienie stron o czynnościach 
postępowania przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób 
publicznego ogłaszania. 

Informuję  o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 Kpa do 
czynnego w nim udziału w każdym jego stadium oraz o możliwości składania uwag i wniosków w 
siedzibie Urzędu Miasta Swidwin Plac Konstytucji 3 Maja 1, 78-300 Swidwin Wydział  Gospodarki 
Komunalnej i Ochrony Srodowiska, pok. nr  12 w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego 
zawiadomienia w godz. pracy Urzędu. 

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego obwieszczenie uznaje się  
za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia. 

Otrzymuja:   
Z up. BURMISTRZA MIASTA 

Zastępca Bu mistrza 

Bea?5a  
1) Strony postępowania poprzez obwieszczenie: 
- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Świdwin; 
- na tablicy ogłoszeń  Urzędu Miasta Świdwin, 
2) A/a 

Sprawę  prowadzi: Agnieszka Szczupacka, podinspektor ds. ochrony środowiska 


