
DP.6220.1.1.2023.BU                                                                                            Borowie, dnia 31.01.2023 r. 

 

OBWIESZCZENIE 

WÓJTA GMINY BOROWIE 

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego 

(tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r., poz. 2000 z późniejszymi zmianami ), w związku 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 (Dz.U. z 2022 r., poz. 

1029) 

z a w i a d a m i a m,  

że na wniosek Photon Energy Polska Sp. z o.o. z dnia 20.01.2023 r., ( data wpływu do tutejszego urzędu                     

w dniu 24.01.2023 r) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji                                         

o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia   pn. „Budowa i eksploatacja elektrowni 

fotowoltaicznej lub zespołu elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 2,5 MWp wraz z niezbędną 

infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Łętów gm. Borowie”  

 Dla działek w obrębie ewid. Łętów znajdujących się w granicy przewidywanego terenu na którym 

będzie realizowane przedsięwzięcie posiadających identyfikator:  

140303_2.0013.108/3, 140303_2.0013.108/5,  140303_2.0013.109/1,  

Dla działek znajdujących się w odległości 100 m od granicy przewidywanego terenu realizacji 

przedsięwzięcia posiadających identyfikator  

140303_2.0013.110/3, 140303_2.0013.1105/5, 140303_2.0013.111/1, 140303_2.0013.112/3, 

140303_2.0013.112/5, 140303_2.0013113/1, 140303_2.0013.114/1, 140303_2.0013.115/1, 

140303_2.0013.300, 140303_2.0013.198, 140303_2.0013.199, 140303_2.0013.107/1, 

140303_2.0013.106/1, 140303_2.0013.105/2, 140303_2.0013.105/5, 140303_2.0013.104/1, 

140303_2.0013.103,          140303_2.0013.101,           140303_2.0013.99,             140303_2.0013.100/1. 

W dniu 31.01.2023 r. Wójt Gminy Borowie wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska                     

w Warszawie o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia, do Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego w Garwolinie w celu uzyskania opinii oraz do Dyrektora Regionalnego Zarządu 

Gospodarki Wodnej Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Warszawie o uzgodnienie 

warunków realizacji przedsięwzięcia z organem właściwym   w sprawach ocen wodnoprawnych przed 

wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W przedmiotowej sprawie ustalono więcej niż 10 

stron postępowania,  w związku z powyższym stosuje się przepis art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 

roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 2000  z późniejszymi 

zmianami) i podaje się ogłoszenie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia.  



Strony postępowania mają możliwość zapoznania się z dokumentami sprawy, która znajduje się                            

w Wydziale Dróg, Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Gminy w Borowiu (pokój nr 4) 

w godzinach pracy urzędu.  

Doręczenie niniejszego obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego ogłoszenia. 

Data publikacji obwieszczenia stanowi datę ogłoszenia.  

 
Do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty (14 dni) w: 
 

1. Urząd Gminy Borowie – tablica ogłoszeń przy ul. A. Sasimowskiego 2. 
2. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Borowie: http://www.bip.borowie.pl/ 
3. Sołtys wsi Łętów- tablica ogłoszeń. 

 
 
 
 
Po upływie terminu obwieszczenia, obwieszczenie 
należy niezwłocznie odesłać na adres:   Wywieszono dnia:…………………………. 
Urząd Gminy Borowie 
ul. A. Sasimowskiego 2   Zdjęto dnia:………………………………… 
08-412 Borowie 

http://www.bip.borowie.pl/

