
BURMISTRZ KAŁUSZYNA 

ul. Pocztowa 1 

05-310 Kałuszyn 

Kałuszyn, 14.01.2019 r. 

GPS.6220.11.2018  

OBWIESZCZENIE 

 

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

administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) w związku z art. 21 ust.1, art. 30, art. 33 ust. 

1 i 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 2018 r., poz. 2081) Burmistrz Kałuszyna  

 

zawiadamia, 

 

że w prowadzonym postępowaniu administracyjnym wszczętym na wniosek firmy RTB 

Deweloper Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Synów Pułku 37A, Gdańska 80-298, w sprawie 

wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć pn.:  

„Budowa parku farm fotowoltaicznych Kałuszyn” o mocy łącznej do 7 MW (7 farm 

fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda), zlokalizowanych na działce 395/1 położonej w 

miejscowości Olszewice, gm. Kałuszyn, powiat miński, województwo mazowieckie, został 

złożony raport o oddziaływaniu na środowisko, w związku z powyższym  

 

rozpoczęto procedurę oceny oddziaływania na środowisko. 

 

Zawiadamia również, że Strony mają możliwość zapoznania się niezbędną dokumentacją 

sprawy oraz składania uwag i wniosków w przedmiocie zamierzonej inwestycji. 

Dokonać tego mogą w terminie 30 dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia.  

Uwagi i wnioski należy składać w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Kałuszynie 

05-310 Kałuszyn, ul. Pocztowa 1, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej na adres e – mail: umkaluszyn@kaluszyn.pl bez konieczności opatrywania ich 

bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. 

o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r., poz.1579). 

Organem właściwym do rozpatrzenia skarg i wniosków jest Burmistrz Kałuszyna. 

Stosownie do art. 77 ust. 1 ustawy ooś Burmistrz Kałuszyna skierował raport o oddziaływaniu 

na środowisko do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie Wydział 

Spraw Terenowych w Siedlcach i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w 

Warszawie w celu uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia. 

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz 

Kałuszyna. 

     
Powyższe obwieszczenie zamieszczono w BIP, 

Na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie oraz 

Na tablicy ogłoszeń w Sołectwie Olszewice i Kruki. 
 


