
 

 
 

REGIONALNY DYREKTOR 

OCHRONY ŚRODOWISKA 
W WARSZAWIE 

                             Warszawa, dnia 10 maja 2021 r. 

 

WOOŚ-II.420.117.2020.JK.21 

Obwieszczenie 

 

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 106 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, zwanej dalej „Kpa”), art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 

3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247, zwanej 

dalej „ustawą ooś”), w związku z art. 49 Kpa, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w 

Warszawie zawiadamia Strony, że: 

 prowadzi postępowanie administracyjne wszczęte na wniosek z dnia 23 listopada 2020 r., 

uzupełniony przy piśmie z dnia 02 grudnia 2020 r., Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. 

z siedzibą w Konstancinie-Jeziornej, reprezentowanej przez Pełnomocnika – Pana Tomasza 

Godlewskiego, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 

polegającego na budowie linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka – Stanisławów 

z zadania inwestycyjnego: Budowa linii 400 kV Ostrołęka – Stanisławów oraz rozbudowa stacji 

400 kV Stanisławów i stacji 400/220/110/ kV Ostrołęka (etap II), 

 stosownie do art. 77 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 78 ust. 1 pkt 1 lit. a) tiret trzecie ustawy ooś 

wystąpił w dniu 17 grudnia 2020 r. do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego  

w Warszawie o wydanie opinii, w związku z przeprowadzaną oceną oddziaływania przedsięwzięcia 

na środowisko przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. 

przedsięwzięcia; 

 stosownie do art. 77 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś wystąpił w dniu 17 grudnia 2020 r. do Dyrektora 

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie o uzgodnienie warunków realizacji 

przedsięwzięcia, w związku z przeprowadzaną oceną oddziaływania na środowisko przed wydaniem 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia, 

 stosownie do art. 77 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 78 ust. 1 pkt 1 lit. a) tiret trzecie ustawy ooś 

wystąpił w dniu 10 maja 2021 r. do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w 

Warszawie o wydanie opinii, w związku z przeprowadzaną oceną oddziaływania przedsięwzięcia na 

środowisko przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia; 

 stosownie do art. 77 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś wystąpił w dniu 10 maja 2021 r. do Dyrektora 

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku o uzgodnienie warunków realizacji 

przedsięwzięcia, w związku z przeprowadzaną oceną oddziaływania na środowisko przed wydaniem 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia. 
 

Z treścią wniosku i z jego załącznikami, a także z treścią ww. postanowienia można zapoznać się 

w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie przy ul. H. Sienkiewicza 3, 

od poniedziałku do piątku, w godz. 900-1500 [po wcześniejszym uzgodnieniu tego faktu telefonicznie 

pod numerem (22) 556-56-45 lub mailowo pod adresem hubert.dolegowski.warszawa@rdos.gov.pl]. 

Ponadto z treścią postanowienia zapoznać się można na stronie internetowej tutejszego organu 

w „Publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku 

i jego ochronie” pod adresem: http://ekokarty.pl/wykaz/rdos-warszawa. Dodatkowo z treścią samego 

postanowienia można zapoznać się w niżej wymienionych urzędach. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska w Warszawie 

 
Arkadiusz Siembida 

/podpisano elektronicznie/ 
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Do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty (14 dni) w: 

1. Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie, ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa; 

2. Urzędzie Miasta Ostrołęki, pl. Gen. Józefa Bema 1, 07-410 Ostrołęka; 

3. Urzędzie Gminy w Rzekuniu, ul. Tadeusza Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń; 

4. Urzędzie Gminy w Troszynie, ul. Juliusza Słowackiego 13, 07-405 Troszyn; 

5. Urzędzie Gminy Czerwin, pl. Tysiąclecia 1. 07-407 Czerwin; 

6. Urzędzie Gminy Goworowo, ul. Ostrołęcka 21, 07-440 Goworowo; 

7. Urzędzie Gminy Wąsewo, ul. Zastawska 13, 07-311 Wąsewo; 

8. Urzędzie Gminy w Długosiodle, ul. Kościuszki 2, 07-210 Długosiodło; 

9. Urzędzie Gminy w Brańszczyku, ul. Jana Pawła II 45, 07-221 Brańszczyk; 

10. Urzędzie Miejskim w Wyszkowie, Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków; 

11. Urzędzie Gminy Zabrodzie, ul. Reymonta 51, 07-230 Zabrodzie; 

12. Urzędzie Gminy Jadów, ul. Jana Pawła II 17, 05-280 Jadów; 

13. Urzędzie Gminy w Strachówce, ul. C.K. Norwida 6, 05-282 Strachówka; 

14. Urzędzie Gminy Dobre, ul. Tadeusza Kościuszki 1, 05-307 Dobre; 

15. Urzędzie Gminy Stanisławów, ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów.  

 

 

 
Po upływie terminu uwidocznienia, obwieszczenie   

należy niezwłocznie odesłać na adres:     Wywieszono dnia ….............................. 
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska                                                          

ul. Henryka Sienkiewicza 3 

00-015 Warszawa       Zdjęto dnia …........................................ 
lub za pośrednictwem e-PUAP 

      ……………………............................................................... 

                                                                                    (pieczęć urzędu oraz podpis i pieczęć osoby upoważnionej do wywieszenia i zdjęcia obwieszczenia) 

 


