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O B W I E S Z C Z E N I E 
 

o zgromadzeniu materiału dowodowego i możliwości wypowiedzenia się 
 
 

     Wójt Gminy Krasnosielc działając na podstawie art.74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 
r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm. ) w 
związku z art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania 
Administracyjnego ( Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm. ), na podstawie wniosku PGE Dystrybucja 
Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21, 20 – 340 Lublin w sprawie wydania 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie sieci 
elektroenergetycznej – wprowadzeń napowietrznej linii 110 kV Przasnysz – Ostrołęka do stacji 
elektroenergetycznej Krasnosielc wraz z rozbiórką części istniejącej linii.” 
 

zawiadamia    
 

 o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na  ,,Budowie sieci elektroenergetycznej – 
wprowadzeń napowietrznej linii 110 kV Przasnysz – Ostrołęka do stacji elektroenergetycznej 
Krasnosielc wraz z rozbiórką części istniejącej linii.” 
 Liczba stron w postępowaniu przekracza 10, zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 
października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, stosuje się 
przepis art. 49 z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego przewidujący 
zawiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo 
przyjęty sposób publicznego ogłoszenia.  

W związku z powyższym informuję, iż strony postępowania mają możliwością zapoznania się ze 
zgromadzoną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Krasnosielc, pokój nr 5 od 8°° 
do15°° oraz możliwości wypowiedzenia się w sprawie przed wydaniem decyzji w terminie 7 dni od 
daty doręczenia niniejszego pisma. 

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie stron postępowania 
uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

Wnioski i uwagi można składać pisemnie, ustnie do protokołu i za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej na adres: ugkrasnosielc@post.pl lub w siedzibie tutejszego urzędu. 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Krasnosielc. 
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