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OŚK.6220.3.2021       

OBWIESZCZENIE  
o wszczęciu postępowania administracyjnego 

 
 
 
Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735), w związku z  art. 75 ust. 3 ustawy z 
dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na 
środowisko ( t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 
26.07.2021 r., na wniosek Państwa Ireny i Władysława Talkowskich,                          
zam. ul. St. Krupki 11, 07-437 Łyse, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „ 
Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną 
infrastruktur ą techniczną na działkach nr 270/6, 270/7, obręb 0008 Lipniki, gmina 
Łyse, powiat ostrołęcki, woj.  mazowieckie” 

Na podstawie § 3 ust 1 pkt 54 lit b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 
września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko  (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) przedsięwzięcie należy do grup przedsięwzięć 
mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko 

Celem  prowadzonego postępowania jest dokonanie oceny oddziaływania na 
środowisko planowanego przedsięwzięcia, przez określenie, analizę oraz ocenę 
bezpośredniego oraz pośredniego wpływu przedsięwzięcia na środowisko warunki 
zdrowia i życia ludzi. 

Jednocześnie zawiadamiam strony postępowania, o wystąpieniu do Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Ostrołęce oraz do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód 
Polskich Zarząd Zlewni w Ostrołęce o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia 
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz ewentualnego zakresu raportu 
o oddziaływaniu przedsięwzięcie na środowisko. 
Zgodnie z art. 10§1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania 
administracyjnego  (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735), wszystkie strony postępowania mają 
prawo do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. 
Jednocześnie informuję, że z dokumentacją sprawy można się zapoznać w Urzędzie 
Gminy Łyse,  ul. Ostrołęcka 2, 07-437 Łyse, pok. 107 w godzinach pracy Urzędu 
Gminy. 
Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 10, zatem zgodnie z art. 
74 ust. 3 ustawy z dnia października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko  (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) stosuje się 
przepisy art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego. 
 
 

Wójt Gminy 

             Grzegorz Fabiszewski 

 


