
                                                                                                  Somianka, dnia 15.10.2013

In.6620.3.1.2013

ZAWIADOMIENIE

        Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) oraz z art. 49 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. 
Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) zawiadamiam, że w ramach prowadzonego postępowania 
administracyjnego  w  sprawie  wydania  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  dla 
przedsięwzięcia  polegającego:  na  budowie  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  ew.  364/9  w  miejscowości  Wielęcin,  gm. 
Somianka,  pow.  wyszkowski,   którego  Inwestorem  jest   DuSoleil  Sp.  z  o.  o.,  ul. 
Tymienieckiego 20, 90-349 Łódź.

- Regionalny  Dyrektor  Ochrony  Środowiska  w  Warszawie,  postanowieniem  z  dnia 
08.10.2013 r. (wpłynęło 14.10.2013) ., znak: WOOŚ-II.4240.1351.2013.PKO.1, wydał opinię 
o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na 
środowisko. Jednocześnie informuje, że w/w postanowienie jest zamieszczone w Biuletynie 
Informacji  Publicznej  na  stronie  internetowej  organu(http://www.ekokarty.pl/wykaz/rdos-
Warszawa)

- Państwowy  Powiatowy  Inspektor  Sanitarny  w  Wyszkowie,  pismem  z  dnia  26.09.2013 
(  wpłynęło  02.10.2013.,  znak:  PPIS-ZNS-712/61/2013,  wydał  opinię  o  odstąpieniu  od 
obowiązku   przeprowadzenia  oceny  oddziaływania  planowanego  przedsięwzięcia  na 
środowisko  oraz  opracowania  raportu  dla  przedsięwzięcia  jak  wyżej.  
    Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy w Biurze Urzędu Gminy Somianka, 
Somianka  Parcele 16 B, pok. nr 6, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu tj. 
8.00 - 16.00.
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