
 

 

Kałuszyn, 05.08.2014 r. 

 

GPS.6220.6.2014 

 

 

OBWIESZCZENIE 

 

 

Burmistrz Kałuszyna na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 

Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.), w związku 

z art. 21 ust. 1, art. 30, art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust.1 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 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 

z późn. zm.)  

 

zawiadamia 

 

że biorąc pod uwagę postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w 

Warszawie z dnia 22.07.2004 r. znak: WOOŚ-II.4240.801.2014.MZ.1, w prowadzonym 

postępowaniu administracyjnym wszczętym na wniosek Pana Tomasza Lachowicza, 

prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zarządzanie Projektami Tomasz 

Lachowicz, z siedzibą przy ul. Góralskiej, 80-292 Gdańsk, w sprawie wydania decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa farmy fotowoltaicznej 

o mocy do 10 MW w gminie Kałuszyn, obręb Olszewice, powiat miński, woj. mazowieckie 

na fragmencie działki o nr ewidencyjnym 395/1”, wydał w dniu 04.08.2014 r. postanowienie 

o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na 

środowisko oraz w dniu 05.08.2014 r. zawiesił postępowanie do czasu dostarczenia przez 

wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 
 

Zawiadamia się również, że przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

dla ww. przedsięwzięcia Strony mają prawo zapoznać się ze zgromadzoną w sprawie 

dokumentacją oraz wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz 

zgłoszonych żądań.  

Dokonać tego mogą w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kałuszynie, ul. Pocztowa 1, pokój nr 

6a w godzinach 9
00

-15
00

, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia. 

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 21 dni od dnia publicznego ogłoszenia, 

czyli po 26.08.2014 r. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Powyższe obwieszczenie zamieszczono w BIP, 

na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie oraz w Urzędzie Miasta i Gminy Mrozy 

i na tablicy ogłoszeń w Sołectwie Olszewice. 

 


