
                                                                                                              Krasnosielc 02.09.2021r.        

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

                                                   o wszczęciu postępowania 

 

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego 

(Dz. U. 2021r., poz. 735)  i art. 33 ustawy z 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o 

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2020r. poz. 283 ze zm.)   

 

                                                          zawiadamiam 

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : ,, Budowie instalacji fotowoltaicznej 

o mocy do 1MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce o nr 520, położonej w obrębie 

Wólka Drążdżewska”.  

Celem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko powyższego 

przedsięwzięcia jest określenie, analiza oraz ocena bezpośredniego i pośredniego wpływu 

przedsięwzięcia na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi. 

Organem administracyjnym właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy     

Krasnosielc, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, 

właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia będą Regionalny Dyrektor Ochrony 

Środowiska w Warszawie, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Makowie Maz. i 

Dyrektor Zarządu Zlewni w Dębem. 

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z 

dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, w Urzędzie Gminy 

Krasnosielc w pokoju nr 5 od godziny 8 do 14. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone 

przez Wójta Gminy Krasnosielc przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

zgody na realizację przedsięwzięcia.  

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych 

opinii i uzgodnień. 

Zgodnie z art. 49 KPA zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia 

publicznego ogłoszenia.   

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na 

tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Krasnosielc, tablicy ogłoszeń sołectwa Wólka Drążdżewska, a 

także na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Krasnosielcu. 

 

 

                                                                                    Wójt Gminy Krasnosielc 

                                                                                                     /-/ 

                                                                                         Paweł Ruszczyński 

  
Otrzymują: 

1. Strony postępowania poprzez obwieszczenie w trybie art. 49 KPA, 

2. BIP Urzędu Gminy Krasnosielc, 

3. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Krasnosielc, 

4. A/a, 

5. P. Kamil Karolkiewicz  – sołtys wsi Wólka Drążdżewska ( celem podania do publicznej wiadomości i 

wywieszenie na tablicy ogłoszeń ).   

 

                                                                                      


