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OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Dąbrówka 

z dnia 24 stycznia 2022 roku

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku 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. 2373 ze zm.) w związku art. 49 oraz art. 61 §4 

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 

735 ze zm.),

że na wniosek spółki Szromek SPV 5 Sp. z o.o., reprezentowanej przez pełnomocnika Panią 

Annę Wesołowską zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie

numerze ewidencyjnym 194/5, obręb Guzowatka, gm. Dąbrówka, pow. wołomińskim, woj. 
mazowieckie.

Celem postępowania administracyjnego w sprawie oceny oddziaływania powyższego przedsięwzięcia 

na środowisko jest określenie, analiza oraz ocena bezpośredniego i pośredniego wpływu 

przedsięwzięcia m.in. na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi.

Ponieważ w przedmiotowej sprawie liczba stron przekroczyła 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś 

oraz art. 49 kpa powiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach następuje poprzez 

obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie 

w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy 

Dąbrówka (www.bip.dabrowka.net.pB oraz Urzędu Miasta i Gminy Radzymin, wywieszenie na 

tablicy ogłoszeń ww organów oraz w miejscu planowanej inwestycji.

Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Dąbrówka (pokój nr 5) w godzinach pracy 

Urzędu oraz zgłosić ewentualne uwagi i wnioski.

zawiadamiam,

instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy do 2 MW, przewidzianej do zlokalizowania na działce o
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