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Z A W I A D O M I E N I E   

  Zgodnie z art. 74 ust. 3  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 2021r. poz. 247z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 

14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256 ze  zm.) 

zawiadamiam, 

że w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie 

Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 346/3, 347/2, 

348/2, obręb 0008 w miejscowości Kręgi, gmina Somianka”, powiat wyszkowski, 

województwo mazowieckie, dla którego Inwestorem jest Elektrownia PV 74 Sp. z o.o., ul. 

Puławska 2, 02-566 Warszawa, wpłynęły następujące opinie: 

- Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie opinią 

nr ZS.7040.38.2021 z dnia 5 lutego 2021 r. (data wpływu do UG: 15 lutego 2021 r.) odstąpił 

od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz opracowania raportu 

dla przedsięwzięcia; 

 

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie opinią nr WOOŚ-

I.4220.106.2021.BS. z dnia 24 marca 2021 r. wyraził opinię, że dla przedmiotowego 

przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 

Wskazał jednak  na konieczność określenia w decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach 

warunków i wymagań, o których mowa w art.82 ust.1 pkt 1 lit. b lub c ustawy ooś z 

uwzględnieniem wyszczególnionych w piśmie elementów. 

 

- Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Dyrektor Regionalnego Zarządu 

Gospodarki Wodnej w Warszawie opinią nr WA.ZZŚ.2.435.1.15.2021.MK z dnia 12 lutego 



2021 r. (data wpływu do UG: 17 lutego 2021 r.) wyraził opinię, że dla przedmiotowego 

przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba  przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko; 

Wskazał jednak  na konieczność określenia w decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach 

warunków i wymagań, o których mowa w art.82 ust.1 pkt 1 lit. b ustawy ooś oraz nałożenie 

obowiązku  działań, o których mowa w art. 82 ust.1 pkt 2 lit b ustawy ooś , z uwzględnieniem 

wyszczególnionych w piśmie elementów.  

 W związku z powyższym informuję, iż wszystkie strony tego postępowania wynikające 

z art. 10 Kpa mogą zapoznać się z aktami sprawy w pokoju Nr 8 w Urzędzie Gminy Somianka 

w  poniedziałek, środę i czwartek  w godzinach 800-1600 , we wtorek w godzinach 800-1700,                  

w piątek w godzinach 800-1500  

                                                                                                

/-/ WÓJT 

Andrzej Żołyński 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do wiadomości poprzez zamieszczenie na: 

- stronie internetowej Urzędu: www.ugsomianka.bip.org.pl, 

- tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu, 

- tablicy ogłoszeń miejscowości w miejscu realizacji przedsięwzięcia:  Kręgi. 

Otrzymują: 

1. Inwestor 

2. a/a 

http://www.ugsomianka.bip.org.pl/

