Wójt Gminy Wizna
pl. kpt. Władysława Raginisa 35
18-430 Wizna
Wizna, dnia 09 maja 2022 r.
GŚ.6220.5.2022
DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach
Na podstawie art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84 ust. 1, art. 85 ust.
1, ust. 2 pkt. 2, ust. 3 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 2021 r., poz. 2373 z późń. zm.) zwanej
dalej „ustawą ooś” oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późń. zm.), w związku z § 3 ust. 1 pkt. 54 lit.
b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), po
rozpatrzeniu wniosku NORD – GREEN Sp. z o.o., ul. Gdańska 163, 85-674 Bydgoszcz,
reprezentowana przez pełnomocnika: Magdalenę Kijewską oraz zasięgnięciu opinii
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, Wydział Spraw Terenowych
II w Łomży, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży i Dyrektora
Zarządu Zlewni w Ostrołęce Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie:
1. stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej „PV-Stare
Bożejewo4” o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą
zlokalizowanej na działce o nr ew. 420/2 obręb Stare Bożejewo, gmina Wizna,
powiat łomżyński, województwo podlaskie;
2. określam następujące warunki realizacji inwestycji:
- nie oświetlać terenu w porze nocnej w sposób ciągły;
- okres budowy ograniczyć do niezbędnego minimum, a zakres prac budowlanych do
terenów objętych wnioskiem;
- nie stosować żadnych środków chemicznych spowalniających wzrost roślin,
a wykaszanie mechaniczne terenu prowadzić po 1 sierpnia, po okresie lęgowym
ptaków;
- zapewnić właściwe gospodarowanie odpadami, w tym prowadzić kompleksową
segregację
wytworzonych
odpadów,
magazynować
wytworzone
odpady
w wydzielonym miejscu;
- stacje trafo zlokalizować w największej odległości od zabudowy mieszkaniowej.
Uzasadnienie:
W dniu 17.03.2022 r. do organu – Wójta Gminy Wizna, wpłynął wniosek NORD –
GREEN Sp. z o.o. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia, polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej „PV-Stare Bożejewo4”
o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanej na działce
o nr ew. 420/2 obręb Stare Bożejewo, gmina Wizna, powiat łomżyński, województwo
podlaskie. Przedsięwzięcie objęte ww. wnioskiem zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 54 lit. b
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko kwalifikowane jest jako: „zabudowa
przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z
towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż: 1 ha na
obszarach innych niż wymienione w lit. a”.
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Przedmiotowe przedsięwzięcie należy zakwalifikować jako mogące potencjalnie
znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego wymagane jest uzyskanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach.
W dniu 24.03.2022 r. obwieszczeniem znak GŚ.6220.5.2022 tutejszy organ
zawiadomił strony o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie.
Stosownie do treści art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy ooś, realizacja planowanego
przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko
wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, jeżeli
obowiązek przeprowadzenia tej oceny został stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1.
W myśl przywołanego przepisu oraz art. 64 ust. 1 ustawy ooś, obowiązek
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla
planowanego przedsięwzięcia, mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na
środowisko – stwierdza w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach:
- uwzględniając łącznie kryteria określone w art. 63 ust. 1;
- po zasięgnięciu opinii regionalnego dyrektora ochrony środowiska;
- po zasięgnięciu opinii organu państwowej inspekcji sanitarnej w przypadku
przedsięwzięć wymagających decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-3, 10-19 i 2127, oraz uchwały, o której mowa w art. 72 ust. 1b;
- po zasięgnięciu opinii organu właściwego do wydania pozwolenia zintegrowanego na
podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, jeżeli
planowane przedsięwzięcie kwalifikowane jest jako instalacja, o której mowa w art. 201
ust. 1 tej ustawy;
- po zasięgnięciu opinii organu właściwego do wydania oceny wodnoprawnej, o której
mowa w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne.
Działając na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 1, 2 i 4 tut. organ pismami znak
GŚ.6220.5.2022 z dnia 24.03.2022 r. zwrócił się do Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Łomży, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku,
Wydział Spraw Terenowych w Łomży oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wyrażenie opinii w sprawie
konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla
planowanego przedsięwzięcia.
Naczelnik Wydziału Spraw Terenowych II w Łomży, działający z upoważnienia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, postanowieniem znak
WSTII.4220.64.2022.MM z dnia 07.04.2022 r. wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia nie
istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, jednakże
wskazane jest ujęcie w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zapisów
dotyczących: nie oświetlania terenu w porze nocnej w sposób ciągły, ograniczenia do
niezbędnego minimum okresu budowy i zakresu prac budowlanych do terenów
objętych wnioskiem, nie stosować żadnych środków chemicznych spowalniających
wzrost roślin, a wykaszanie mechaniczne terenu prowadzić po 1 sierpnia, po okresie
lęgowym ptaków, zapewnić właściwe gospodarowanie odpadami, w tym prowadzić
kompleksową segregację wytworzonych odpadów, magazynować wytworzone odpady
w wydzielonym miejscu, stacje trafo zlokalizować w największej odległości od zabudowy
mieszkaniowej.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży Opinią Nr 44.NZ.2022 z dnia
07.04.2022 r. stwierdził, że dla przedsięwzięcia nie istnieje obowiązek przeprowadzenia
oceny oddziaływania na środowisko, a jego realizacja i funkcjonowanie zgodnie
z opracowaną kartą informacyjną oraz z nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi nie
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pogorszy środowiska przyrodniczego i nie będzie oddziaływać negatywnie na zdrowie
człowieka.
Dyrektor Zarządu Zlewni w Ostrołęce Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie w opinii znak BI.ZZŚ.5.4360.101.2021.HN z dnia 07.04.2022 r. określił, że dla
przedsięwzięcia nie stwierdza potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko, a analiza KIP pozwala na stwierdzenie, że przedsięwzięcie nie będzie
negatywnie oddziaływać na stan jednolitych części wód oraz na realizację celów
środowiskowych, określonych dla nich w „Planie gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Wisły”, przyjętym Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października
2016 r.
Przedsięwzięcie dotyczy budowy farmy fotowoltaicznej „PV-StareBożejewo4”
o maksymalnej mocy do 1 MW realizowanej w granicach działki o nr ewidencyjnym
420/2 zlokalizowanej w obrębie ewidencyjnym Stare Bożejewo (gmina Wizna, powiat
łomżyński, województwo podlaskie) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.
Planowana łączna moc wszystkich zainstalowanych modułów fotowoltaicznych w
planowanej instalacji wyniesie do 1 MW. Powierzchnia planowanej farmy nie przekroczy
1,5814 ha, co stanowi 89% obszaru działki przewidzianej pod inwestycję.
Najbliższa zabudowa mieszkaniowa i zagrodowa zlokalizowana będzie od planowanej
inwestycji i jej elementów w odległości: ok. 390 m – działka nr 200708_2.0019.546, ok. 428
m – działka nr 200708_2.0019.539/1, ok. 636 m – działka nr 200708_2.0019.482.
Budowa elektrowni fotowoltaicznej nie wiąże się z koniecznością transportu
ponadgabarytowego, ani specjalistycznego, który mógłby być ograniczony lokalnym
układem drogowym. Dojazd do miejsca inwestycji planowany jest wstępnie z DK64.
Jedyne powierzchnie utwardzone na terenie planowanej inwestycji to: plac
manewrowy, który będzie również zapleczem budowy, a jego powierzchnia wyniesie ok.
200 m2, teren pod stację transformatorową i infrastrukturę energetyczną (ok. 23 m 2) oraz
drogi dojazdowe i wewnętrzne (ok. 196 m2). Plac, teren pod stację transformatorową
oraz drogi wykonane będą z kruszywa łamanego.
W skład instalacji wejdą urządzenia oraz infrastruktura tj:
• moduły fotowoltaiczne o mocy w zakresie 600 W lub więcej;
• stacja transformatorowa SN 15/04;
• konstrukcje stalowe;
• inwertery DC/AC oraz rozdzielnice;
• stacje elektroenergetyczne transformatorowo – rozdzielcze;
• układy pomiarowo-zabezpieczające;
• linie kablowe elektroenergetyczne SN i nN
• linie telekomunikacyjne;
• instalacje odgromowe, przeciwprzepięciowe, przeciwporażeniowe; przyłącze energii
elektrycznej
• ogrodzenie o wysokości do ok. 2,5 m;
• oświetlenie terenu;
• alarm sygnalizacji włamania i napadu wraz z kablem sensorycznym;
• monitoring wizyjny CCTV w formie kamer dualnych z zoomem oraz z promieniami
podczerwieni;
• plac manewrowy, drogi wewnętrzne i dojazdowe.
Teren planowany pod inwestycje stanowią grunty orne, dla których stosowane jest
zmianowanie roślin. Głównymi gatunkami segetalnymi są: gatunki ze związku Aperion
spicae-venti (zbiorowiska chwastów upraw zbożowych na glebach niewapiennych),
spotyka się tu między innymi gatunki takie jak: czerwiec roczny, wyka drobnokwiatowa,
miotła zbożowa, szczaw polny, rumianek pospolity, ostróżka polna, wyka kosmata,
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chaber bławatek, maruna bezwonna. Przy realizacji przedsięwzięcia wykorzystana
zostanie technologia fotowoltaiczna polegająca na wykorzystaniu promieniowania
słonecznego do produkcji energii elektrycznej. Zjawisko fotowoltaiczne jest zjawiskiem
fizycznym polegającym na powstaniu siły elektromotorycznej w ciele stałym pod
wpływem promieniowania świetlnego. Pojedyncze ogniwa fotowoltaiczne wytwarzają
moc na poziomie 1-7 W. W celu uzyskania odpowiedniej mocy użytecznej ogniwa
łączone są w zespoły zwane panelami i zamykane we wspólnej obudowie,
zapewniającej odporność na warunki atmosferyczne. Górna część obudowy wykonana
jest z tworzywa przeziernego (szkła lub poliwęglanu), a jej zewnętrzna powierzchnia
wykonana jest w technologii antyrefleksyjnej. Dla przedmiotowego zamierzenia
przewiduje się stelaż stalowo-aluminiowy, składający się z elementów aluminiowych oraz
wykonanych ze stali ocynkowanej, na którym zamontowane zostaną panele oraz
przymocowane inwertery. Moduły fotowoltaiczne zostaną zamontowane pod kątem ok.
15-40⁰ w stosunku do powierzchni terenu z ukierunkowaniem na południe. Montaż stelażu
nastąpi poprzez wbicie do gruntu części pionowej (przy użyciu kafara), do której
zamontowane zostaną podpory oraz poprzeczki umożliwiające szybki oraz sprawny
montaż modułów fotowoltaicznych. Wysokość konstrukcji wsporczej wraz z
zamontowanymi panelami fotowoltaicznymi wynosić będzie maksymalnie do 6 m n.p.t.
Inwertery są to urządzenia przetwarzające prąd stały wytwarzany przez panele
fotowoltaiczne na prąd przemienny. W przypadku awarii sieci elektroenergetycznej –
zaniku napięcia w sieci, inwerter odcina system fotowoltaiczny i uniemożliwia
dostarczenie wyprodukowanej energii do sieci. W ramach planowanej inwestycji
przewiduje się posadowienie 2 transformatorów olejowych lub suchych umieszczonych w
stacjach transformatorowych. W transformatorach obu typów, napięcie po stronie
pierwotnej wynosić będzie 0,4 kV, po stronie wtórnej będzie się mieściło w zakresie
typowym dla średniego napięcia (SN), czyli od 10 do 30 KV. Pozostałe elementy systemu
fotowoltaicznego to m. in. przewody elektryczne i złącza do nich, rozdzielnice
elektryczne,
rozłączniki,
zabezpieczenia
nadprądowe,
zabezpieczenia
przeciwprzepięciowe, przyrządy pomiarowe, system sterowania i kontroli (możliwa
rejestracja danych i telemetria), licznik energii elektrycznej do współpracy z siecią. Układ
komunikacyjny zapewniony będzie przez wolną przestrzeń między rzędami stołów (do ok.
5 m szerokości) oraz między ogrodzeniem a stołami (do ok. 4 m szerokości). Przestrzeń ta
nie będzie wymagała żadnego utwardzenia. W celu zlikwidowania bądź
zminimalizowana zidentyfikowanych uciążliwości dla środowiska zostaną podjęte
następujące działania:
• rozpoczęcie prac budowlanych poza okresem lęgów ptaków, który przypada na
miesiące marzec-sierpień. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się również
rozpoczęcie prac w sezonie lęgowym, najlepiej po 1 lipca, kiedy większość ptaków
wyprowadzi lęgi, a kwalifikowany ornitolog stwierdzi w drodze pisemnej opinii, że na
powierzchni nie ma już lęgowych ptaków. Warunek ten ma również na celu ochronę
płazów w trakcie okresu rozrodczego i towarzyszącym jemu wędrówek,
• wykopy będą otwierane i prowadzone w sposób bezpieczny dla zwierząt – brzegi
wykopu będą ścięte w sposób umożliwiający wydostanie się z nich małych zwierząt;
• po wybudowaniu farmy, wykaszanie mechaniczne terenu będzie prowadzone po 1
sierpnia, po wyprowadzeniu lęgu przez ptaki;
• wykaszanie będzie prowadzone w dnie suche i słoneczne, od centrum farmy w
kierunku jej brzegów;
• do kultywacji terenów farmy nie będą używane żadne środki ochrony roślin ani sztuczne
nawozy;
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• po wybudowaniu farmy teren zostanie obsiany mieszanką traw i roślin zielnych
właściwych siedliskowo na analizowanym terenie. Zabieg ten zostanie wykonany
jednorazowo. Przez pozostały okres eksploatacji teren farmy będzie podlegał naturalnej
sukcesji roślinnej;
• ogrodzenie zostanie zbudowane w taki sposób, aby zapewnić 20-25 cm odstęp
pomiędzy gruntem, w celu umożliwienia swobodnej wędrówki płazów, gadów
i mniejszych ssaków;
• wszelkie otwory w drzwiach i ścianach pomieszczeń, transformatora i sterowni, w tym
przede wszystkim otwory wentylacyjne, zostaną zasłonięte siatką o oczkach maks. 1 cm.
Średnicy, aby uniemożliwić zajmowanie tych obiektów przez nietoperze;
• wszystkie budynki farmy zostaną pomalowane w odcieniach szarości i zieleni aby
zmniejszyć widoczność instalacji w krajobrazie;
• zostaną zastosowane moduły fotowoltaiczne o powierzchni antyrefleksyjnej, co
zwiększy absorpcję energii promieniowania słonecznego oraz zapobiegnie
niepożądanemu efektowi odbicia światła od powierzchni paneli, tzw. olśnieniu;
• dla wszystkich urządzeń, przez które przepływa prąd elektryczny, zostanie wykonana
izolacja okablowania w celu zmniejszenia ryzyka porażenia prądem.
Wnioskowane przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarach wodno –
błotnych i innych o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym na siedliskach łęgowych
i w ujściach rzek, obszarach wybrzeży i w środowisku morskim, obszarach górskich lub
leśnych, obszarach objętych ochroną, w tym strefie ochronnej ujęć wód i obszarach
ochronnych zbiorników wód śródlądowych, obszarach mających znaczenie historyczne,
kulturowe lub archeologiczne, obszarach o znacznej gęstości zaludnienia, obszarach
przylegających do jezior, obszarach ochrony uzdrowiskowej i w uzdrowiskach, obszarach
wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i
zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarach
sieci Natura 2000 oraz pozostałych form ochrony przyrody. Przedsięwzięcie nie jest
zlokalizowane na obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały
przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia. W przedmiotowym
przypadku nie wykazano transgranicznego oddziaływania oraz kumulowania się
oddziaływań oraz ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i
budowlanych związanych z planowana inwestycją. Występowanie emisji i innych
uciążliwości może wystąpić w fazie realizacji przedsięwzięcia. W trakcie trwania robót
zostaną wytworzone odpady, wzrośnie natężenie hałasu, emisja spalin i zapylenie
spowodowane pracą sprzętu oraz możliwość skażenia gruntu niekontrolowanym
wyciekiem substancji ropopochodnych. Występujące i potencjalne na tym etapie
oddziaływania będą miały zasięg lokalny (w granicach prowadzonej budowy),
małoznaczący, krótkotrwały związany jedynie z czasem budowy. Prawidłowa
organizacja robót zminimalizuje oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko.
Teren przedsięwzięcia pod względem hydrogeologicznym zlokalizowany jest
w obszarze jednolitych części wód powierzchniowych: „Łojewek od dopływu w
Olszynach do ujścia” o kodzie PLRW200019263299 o złym stanie, zagrożonej ryzykiem
nieosiągnięcia celów środowiskowych.
Teren przedsięwzięcia znajduje się także w obszarze jednolitych części wód
podziemnych kod: PLGW200051 o dobrym stanie wód, niezagrożonej nieosiągnięciem
ustanowionych dla niej celów środowiskowych. Nie przewiduje się negatywnego
oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na stan jednolitych części wód oraz na
realizację celów środowiskowych.
Ze względu na odległość od granic Polski, charakter inwestycji i zawężenie jej
oddziaływania do rejonu realizacji, przedsięwzięcie nie będzie źródłem transgranicznego
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oddziaływania na środowisko, pochodzącego z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Analiza materiału dowodowego pod kątem wymagań zawartych w art. 63 ust. 1
pkt 2 i 3 ww. ustawy wykazała, że realizacja wnioskowanego przedsięwzięcia, przy
uwzględnieniu jego usytuowania, istniejącego i planowanego użytkowania terenu,
zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych,
walorów przyrodniczych i krajobrazowych, nie stanowi zagrożenia dla środowiska.
Przed wydaniem decyzji, obwieszczeniem z dnia 12.04.2022 r. znak GŚ.6220.5.2022,
strony postępowania zostały poinformowane o zebraniu materiału niezbędnego do
wydania decyzji.
W terminie określonym w obwieszczeniu nie wpłynęły żadne uwagi ani wnioski.
W tym stanie należało orzec jak we wstępie.
Dane o niniejszej decyzji zostaną włączone do publicznie dostępnego wykazu
danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie na
podstawie art. 21 ust. 2 pkt 9 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.
Pouczenie
1. Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży za pośrednictwem Wójta
Gminy Wizna w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji.
2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do
wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia tutejszemu organowi oświadczenia o
zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania (przez ostatnią ze stron
postępowania) decyzja staje się ostateczna i prawomocna. W przypadku
zrzeczenia się odwołania, stronie nie będzie przysługiwać możliwość zaskarżenia
decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne
cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania. Decyzja
podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, gdy jest
zgodna z żądaniem wszystkich stron.
3. Zgodnie z art. 72 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, decyzję o
środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o
których mowa w art. 72 ust. 1 w/w ustawy oraz zgłoszenia, o którym mowa w art.
72 ust. 1a. Wniosek ten lub zgłoszenie powinno być złożone w terminie 6 lat od
dnia, w którym decyzja
o środowiskowych uwarunkowaniach stała się
ostateczna z zastrzeżeniem art. 72 ust. 4 i 4b w/w ustawy.
Załącznik:
- Charakterystyka przedsięwzięcia.
Otrzymują:
1. Strony postępowania;
2. a/a.

Signed by /
Podpisano przez:
Włodzimierz
Paweł Łąka
Date / Data:
2022-05-09 12:00

Do wiadomości:
1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych II w Łomży,
ul. Nowa 2, 18-400 Łomża;
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży, ul. Ks. Janusza I 1, 18-400 Łomża;
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Ostrołęce, ul. Poznańska 9, 07409 Ostrołęka.
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