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RSG. 6220.2.2014 
  

Obwieszczenie                                                                         
 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania 
 
 

Działając na podstawie art. 61 § 1 i  § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks 
postępowania  administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267) oraz art. 73 ust. 
1 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 2013 r., poz.1235 ze zm.), zwanej w treści pisma „ustawą ooś” 

 
z a w i a d a m i a m 

 
Ŝe na wniosek z dnia 19 stycznia 2014 roku (data wpływu 24 stycznia 2014 roku) uzupełniony 
dnia 24 lutego 2014 roku i dnia 23 kwietnia 2014 roku oraz poprawiony i złoŜony ponownie 
dnia 29 kwietnia 2014 roku złoŜony przez „TRANS-SPED” Piotr Grabowski Słaboszewko 
41, 88-306 Dąbrowa reprezentowany przez pełnomocnika Pana Michała Chybickiego zam.  
ul. Chołoniewskiego 8/54, 85-127 Bydgoszcz zostało wszczęte postępowanie administracyjne 
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 
polegającego na „Budowie Farmy Wiatrowej o łącznej mocy do 1,6 MW, składającej się 
z dwóch siłowni wiatrowych o mocy max do 0,8 MW i maksymalnej wysokości 130 m 
n.p.t. wraz z infrastruktur ą towarzyszącą, zlokalizowaną w miejscowości Drochowo, gm. 
Naruszewo powiat płoński na działkach oznaczonych nr ew. 12, 13, 14, 18, 19 i 21 obręb 
Drochowo.”  

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 
10 Kpa do czynnego w nim udziału w kaŜdym jego stadium. 

Ponadto informuję o moŜliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu 
Gminy w Naruszewie, Naruszewo 19A, pokój nr 4. 

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 „ustawy ooś” oraz § 3 ust. 1 pkt 6 lit. b 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych 
uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu  
o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zmianami) postanowienie  
o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz 
decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w niniejszej sprawie wydaje się po uzyskaniu 
opinii: 
� Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie 
� Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku. 

Wobec powyŜszego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu 
wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.  

Zgodnie z art. 35 § 5 kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów 
przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów 
zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo                  
z przyczyn niezaleŜnych od organu. 
Zgodnie z art. 41 § 1 kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele                             
i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o kaŜdej zmianie 
swojego adresu; zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie 



pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny. 
Zgodnie z art. 40 K.p.a. „JeŜeli  strona  ustanowiła  pełnomocnika,  pisma  doręcza się 
 

 pełnomocnikowi. JeŜeli ustanowiono kilku pełnomocników, doręcza się pisma tylko jednemu 
pełnomocnikowi. Strona moŜe wskazać takiego pełnomocnika.”.  

 Pełnomocnikiem strony moŜe być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności 
prawnych – art. 33 § 1 K.p.a.. 

„Strona zamieszkała za granicą lub mająca siedzibę za granicą, jeŜeli nie ustanowiła 
pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w kraju, jest obowiązana wskazać            
w kraju pełnomocnika do doręczeń.  

W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma 
pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Stronę naleŜy o tym pouczyć przy 
pierwszym doręczeniu. Strona powinna być równieŜ pouczona o moŜliwości złoŜenia 
odpowiedzi na pismo wszczynające postępowanie i wyjaśnień na piśmie oraz o tym, kto moŜe 
być ustanowiony pełnomocnikiem.”.  
 Jednocześnie informuję, Ŝe liczba stron przedmiotowego postępowania przekracza 20, 
w tym przypadku na podstawie art. 74 ust. 3 „ustawy ooś” stosuje się przepis art. 49 Kodeksu 
postępowania administracyjnego, który daje moŜliwość zawiadamiania stron o decyzjach  
i innych czynnościach organów administracji przez obwieszczenie lub w inny sposób 
zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. A więc o dalszych czynnościach tego 
postępowania strony informowane będą poprzez obwieszczenia zamieszczane: 
                  - na stronie biuletynu Informacji Publicznej Urzędu: www.ugnaruszewo.bip.org.pl 
                  - na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Naruszewie 
       - na tablicy ogłoszeń sołectw: Drochowo – Wola Krysk, Wichorowo i PostróŜe 
 
       Zastępca Wójta Gminy Naruszewo 

             /-/ mgr Tomasz Konczewski 


