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ZAWIADOMIENIE 
WÓJTA GMINY SAWIN 

Działając w imieniu Gminy Sawin, uprzejmie informuję mieszkańców 
miejscowości Sawin, iż do Urzędu Gminy Sawin zostały złożone wnioski 
właścicieli działek nr 1612 i 1613 położonych w Sawinie w obrębie ulicy 
Podgrabowej, dotyczące zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego i przeznaczenia tych działek z użytków rolnych na teren 
przeznaczony pod budowę biogazowni rolniczej o mocy 0,5 MW. 

Planowane do realizacji przedsięwzięcie polegające na budowie 
biogazowni rolniczej o mocy do 0,5 MW, nie jest zaliczone do żadnej grupy 
przedsięwzięć wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 
na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.]. Wobec powyższego w 
stosunku do wyłączonych biogazowni rolniczych nie jest konieczne, ani 
możliwe uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, ponieważ 
w myśl art. 71 ust. 2 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 2018 r. 
poz. 2081.] uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest 
wymagane dla planowanych przedsięwzięć mogących zawsze lub mogących 
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 

Mając na uwadze interes społeczny oraz pogłębianie zaufania obywateli 
do organów administracji publicznej wynikających z art. 7 i 8 ustawy z dnia 
14 czerwca 1960r. kpa (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.], informuję, że Radni 
Rady Gminy Sawin, na posiedzeniu wspólnych komisji statutowych w dniu 
19 lipca 2019 r. uznali za stosowne, aby przed podjęciem uchwały 
o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany planu miejscowego 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Sawin, przeprowadzono 
konsultacje społeczne ze społeczeństwem miejscowości Sawin. 

W związku z powyższym zainteresowane strony mogą składać pisemne 
wnioski, uwagi i zastrzeżenia w przedmiotowej sprawie w terminie do dnia 
31 sierpnia 2019 r. w Urzędzie Gminy Sawin. 


