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ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postypowania
administracyjnego (Oz. U. z 2020 r. pOZ. 256 ze zm) - zwanej dalej k.p .a. i art. 73 ust. 1
ustawy z dnia 3 paidziernika 2008 r. 0 udostypnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronie,
udziale spo!eczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzia!ywania na srodowisko
(Dz. U. z 2021 r poz. 247)
zawiadamiam
ze na wniosek z dnia 12 .04 .2021 r (data wp!ywu 13.04.2021 r) , Pana Marka Tyszko zam. ul.
Strazacka 6/97, 05-850 Ozar6w Mazowiecki zosta!o wszczyte postypowanie dowodowe w
sprawie wydania decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiywziycia
polegaj'}cego na budowie "Fotowoltaicznego modu!u wytwarzania energii 0 mocy
przy!'}czeniowej do 32,0 MW sk!adaj'}cego siy z indywidualnych instalacji fotowoltaicznych
o mocy do 1 MW kazda, magazynu energii do 32 MW1128 MWh, g!6wnego punktu odbioru i
infrastruktury towarzysz'}ce ". Przewidzianej do realizacji na dzia!kach nr 212; 213; 209; 204; .
203; 241 ; 200 w miejscowosci Za!yze Ponikiewka gm. M!ynarze .

Wobec powyzszego informujy 0 uprawnieniach wszystkich stron tego postypowania
wynikaj'}cych z art. 10 § 1 do czynnego w nim udzia!u w kazdym jego stadium.
R6wnoczesnie zawiadamiam strony postypowania, ze wyst'}piono do Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Warszawie Wydzia! Spraw Terenowych w Siedlcach, Oddzia! w
Ostroryce. Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitamego w Makowie Mazowieckim
oraz Regionalnego Zarz'}du Gospodarki Wodnej Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie w Bia!ymstoku 0 wydanie opinii dotycz'}cej potrzeby przeprowadzenia oceny
oddzia!ywania tego przedsiywziycia na srodowisko i ew. okrdlenia zakresu raportu. Strony
mog'} zapoznac siy z aktami sprawy w Urzydzie Gminy M!ynarze, ul. Ostro!ycka 7 (Pon. - Pt.
w godz. 800 - 1600) w terminie 14 dni od daty podania niniejszego zawiadomienia do
publicznej wiadomosci .
Poniewaz Vi powyzszej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust.3 pkt.l
ustawy 0 udostypnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spo!eczenstwa w
ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzia!ywania na srodowisko oraz art. 49 k.p.a.
Zawiadomienie zostanie zamieszczone na tablicy og!oszen Urzydu Gminy M!ynarze ul.
Ostro!ycka 7, 06-231 M!ynarze i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzydu Gminy
M!ynarze. Zgodnie z art . 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje siy za doryczone po up!ywie 14 dni
od dnia. w kt6rym nast'}pi!o udostypnienie pisma w Biuletynie lnformacji Publicznej.

Otrzymuj~:

1. Strony postypowania poprzez obwieszczenie zgodnie z art. 49 k.p.a

