
BURMISTRZ TŁUSZCZA 

ul. Warszawska 10 

05-240 Tłuszcz 

                                       Tłuszcz, 11 marca 2022 r. 

WOŚ.6220.8.2021.BG 

OBWIESZCZENIE 

o zakończeniu postępowania dowodowego  

 przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

 

Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 247) w związku z art. 74 ust. 3 i 3f 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. 2021, poz. 241) 

 

zawiadamiam strony postępowania, 

 

że dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 4 MW (z możliwością 

realizacji mniejszych instalacji fotowoltaicznych nie przekraczających łącznie mocy 4 MW), wraz  

z drogą dojazdową oraz przyłączem do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury 

technicznej, niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia”, dla którego  Inwestorem 

jest firma RAPAL sp. z o. o.  z siedzibą ul. Bukowińska 10/81, 02-703 Warszawa, a które realizowane będzie 

realizowane na działkach nr 1, 2, 3, 4/1, 9/2, 21/3,  obręb Mokra Wieś gmina Tłuszcz,  

1) Dyrektor Zarządu Zlewni w Dębem pismem z dnia 1 października 2021 r. znak: 

WA.ZZŚ.2.435.1.222.2021.PJ wyraził opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na środowisko, 

2) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wołominie pismem z dnia 11 października 2021 r. 

znak ZNS.471.184.52.2021; SW 3624/2021 nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na środowisko, 

3) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie postanowieniem z dnia 31 stycznia 2022 r. 

znak: WOOŚ-I.4220.1602.2021.ML.2 wyraził opinię, że dla ww. przedsięwzięcia nie istnieje 

konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 

 

Równocześnie zawiadamiam, 

że dla ww. przedsięwzięcia zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji  

o środowiskowych uwarunkowaniach. Z uwagi na fakt, że obszar oddziaływania przedsięwzięcia obejmie 

działki 668, 976/2, 976/3, 976/4, 975, 712, 714/1, 716,1, 982/1, 717/3 obręb Sitne, informuję że:   

1) zawiadomienie strony uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło 

publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie 

Informacji Publicznej. 

2) strony postępowania mają możliwość zapoznania się z aktami sprawy w siedzibie Urzędu 

Miejskiego w Tłuszczu, ul. Warszawska 10, w sposób wcześniej ustalony telefonicznie (tel. 29 642 

30 56) z Wydziałem Ochrony Środowiska w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego 

zawiadomienia, 

3) strony postępowania mają możliwość wypowiedzieć się co do zebranych materiałów i dowodów 

oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia, 

4) po upływie wymienionego wyżej terminu wydane zostanie stosowne rozstrzygnięcie.  

 

 

 
Do obwieszczenia przyjęto ogłoszenie poprzez:  

1. Zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Miejskiego w Tłuszczu, 

2. Zamieszczenie na tablicy ogłoszeń sołectwa Mokra Wieś, 

3. Zamieszczenie na tablicy ogłoszeń sołectwa Przykory gm. Zabrodzi, 

4. Zamieszczenie na tablicy ogłoszeń sołectwa Sitne gm. Jadów. 

 

Publicznie ogłoszono w dniach (14 dni)  ……………………………………………………….. 

 

 

Podpis osoby odpowiedzialnej za publiczne ogłoszenie …………………………….…………. 

 
Sprawę prowadzi: Beata Górecka 
tel. 29 642 30 56; e-mail: b.gorecka@tluszcz.pl 


		2022-03-11T09:34:32+0100
	Beata Górecka




