
                                                                                                 Somianka, dnia 20.09.2013 r.
In.6220.1.2.2013

Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania

         Na podstawie art. 28 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) 

zawiadamiam
że na wniosek z dnia 05.09.2013 roku, DuSoleil Sp. z o. o. ul. Tymienieckiego 20, 
90-349 Łódź.

zostało wszczęte postępowanie

w  sprawie  wydania  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  przedsięwzięcia 
mogącego znacząco oddziaływać na środowisko i polegającego na: „ posadowieniu 
wolnostojących kolektorów słonecznych wytwarzających energię elektryczną 
za pomocą zjawiska fotowoltaicznego w ilości 4166 szt. o łącznej mocy 999840 
W  wraz  z  przyłączem  elektroenergetycznym  na  działce  o  nr  ewidencyjnym 
364/9 w miejscowości Wielęcin gm. Somianka.
 
Planowane przedsięwzięcie obejmuje :
      Posadowienie wolnostojących kolektorów słonecznych (paneli fotowoltaicznych)
       w ilości 4166 szt., na stelażach stalowych lub aluminiowych o wymiarach dł. 

1680 mm x szer.1035 mm x wys. 30mm, waga 22 kg każdy. Całkowita wysokość 
instalacji wynosi 3,05 m, z wyłączeniem rzędu od strony północnej, który będzie 
zainstalowany na fundamencie o łącznej wysokości 3,25 m. Na budowę paneli 
składają  się  ogniwa  polikrystaliczne  o  wymiarach  156  x  156  mm.  Frontem 
modułu jest szyba hartowana. Ogniwa są hermetycznie zamknięte za pomocą 
folii  EVA. Tył  modułu wzmocniony płytą Tedlar (TOT) o niskiej  przenikalności. 
Moc  maksymalna  wynosi  240  W,  tolerancja  mocy   0/+  3%,  napięcie  jałowe 
37,72 V, prąd zwarciowy 8,47 A. Napięcie przy maksymalnej mocy wynosi 29,9V, 
zaś prąd 8,04 A.

Projektowane  przedsięwzięcie  nie  jest  technologicznie   bądź  funkcjonalnie 
powiązane z innymi obiektami położonymi w jego otoczeniu.

Stronami postępowania jest inwestor na której zostało zlokalizowane przedsięwzięcie 
oraz  właściciele  i  posiadacze działek ewidencyjnych  bezpośrednio  przyległych  do 
działki zarządcy na której zlokalizowane jest przedsięwzięcie.

Wniosek  został  zamieszczony  w  publicznie  dostępnym  wykazie  danych  o 
dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym
na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Somianka 
www.ugsomianka.bip.org.pl

         Zgodnie z §3 ust.1 pkt. 76 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 
2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 
(  Dz.  U.  z  2010  roku,  Nr  213,  poz.1397  )  przedmiotową  inwestycję  wstępnie 
zaliczono  do  przedsięwzięć  mogących  potencjalnie  znacząco  oddziaływać  na 
środowisko.



        Na podstawie art. 64 ust.1 pkt. 1 i 2 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. Nr 199 
poz.  122  ze  zmianami  )  opinię  na  temat  konieczności  przeprowadzenia  oceny 
oddziaływania  na  środowisko  oraz  zakresu  ewentualnego  raportu  OOŚ  dla 
planowanego przedsięwzięcia wyraża Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w 
Warszawie oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wyszkowie.

          W związku z powyższym informuję, iż wszystkie strony tego postępowania 
wynikające z art. 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego mogą zapoznać się z 
aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać uwagi i wnioski w terminie 
21  dni  od  daty  otrzymania  niniejszego zawiadomienia  w siedzibie  Urzędu Gminy 
Somianka, 07-203 Somianka , w godzinach pracy Urzędu.

Jednocześnie informuję, że o zmianie adresu strona jest zobowiązana zawiadomić 
tut. Urząd Gminy. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku pismo przesłane we 
wskazany wcześniej adres uważa się za doręczone.

Otrzymują:

1. DuSoleil Sp. z o. o.
ul. Tymienieckiego 20
90-349 Łódź.

2. Pełnomocnik DuSoleil Sp. z o. o.
 ul. Tymienieckiego 20
90-349 Łódź.

       3.     Pań. Alicja Marzena i Grzegorz Szolc                                                                       Wójt
3. Pań. Beata, Iwona i Krzysztof Siebierscy

       4.    Pań. Barbara i Mirosław Dąbrowscy                                                            /-/ Andrzej Żołyński
       5.    Pan. Koński Adam,                                                                                         
       6.    BIP i tablica ogłoszeń Gmina Somianka.
       7.    2  a/a.

 


