Bisztynek, dnia 02.09.2021 r.
GG.6220.5.2020
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735), oraz art. 74 ust. 3 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 ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z
2021 r., poz. 247 ze zm.),
zawiadamiam,
że dnia 02.09.2021 r. Burmistrz Bisztynka wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach
znak GG.6220.5.2020 dla przedsięwzięcia pn. „Farma fotowoltaiczna Bisztynek”.
Zgodnie z 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 ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.), organ właściwy do wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej po przeprowadzeniu oceny
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, niezwłocznie po jej wydaniu, podaje do
publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej
treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniami i opiniami organów, o których
mowa w art. 77 ust. 1 ww. ustawy, a także udostępnia na okres 14 dni w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu treść tej decyzji. W informacji
wskazuje się dzień udostępnienia treści decyzji.
Z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym uzgodnieniami organów,
można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bisztynku, ul. Kościuszki 2, 11-230
Bisztynek, pok. nr 2 w godzinach pracy urzędu tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 715
– 1515.
Decyzję udostępniono na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu
Miejskiego w Bisztynku dnia 02.09.2021 r.
Informacje o wydaniu decyzji podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie niniejszego
obwieszczenia:
1. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bisztynku;
2. na tablicy ogłoszeń Sołectwa Troksy;
3. na tablicy ogłoszeń Sołectwa Zawidy
4. na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bisztynku: http://bip.bisztynek.pl/
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POUCZENIE
Od ww. decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Bisztynka w terminie 14 dni od dnia
publicznego ogłoszenia decyzji.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia
odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia
organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania
przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
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