
Naruszewo, dnia 04 listopada 2014 roku 

RSG. 6220.2.2014 

  

OBWIESZCZENIE  
Wójta Gminy Naruszewo 

z dnia 4 listopada 2014 roku 
 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zmianami), zwanej dalej Kpa 
i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku  
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zmianami), w związku  
z trwającym postępowaniem administracyjnym z wniosku Pana Michała Chybickiego zam.  
ul. Chołoniewskiego 8/54, 85-127 Bydgoszcz – pełnomocnika „TRANS-SPED” Piotr 
Grabowski Słaboszewko 41, 88-306 Dąbrowa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach  na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie Farmy Wiatrowej 
o łącznej mocy do 1,6 MW, składającej się z dwóch siłowni wiatrowych o mocy maksymalnej 
do 0,8 MW i maksymalnej wysokości 130 m n.p.t. wraz z infrastrukturą towarzyszącą, 
zlokalizowaną w miejscowości Drochowo, gmina Naruszewo, powiat płoński, na działkach  
o nr ewid. 12, 13, 14, 18, 19 i 21, obręb Drochowo po przeprowadzeniu ponownej procedury 
udziału społeczeństwa w postępowaniu Wójt Gminy Naruszewo uprzejmie informuje, Ŝe:  

1) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku w wydanej opinii 
znak: ZNS-710-078/119/2014 z dnia 5 września 2014 roku pozytywnie 
zaopiniował  realizację ww. przedsięwzięcia, następnie po otrzymaniu 
uzupełnieniu raportu, podtrzymał swoje stanowisko w piśmie znak ZNS-730-
119/144/2014 z dnia 28 października 2014 roku; 

2) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie pismem 
znakWOOŚ-II.4242.278.2014.UW  z dnia 01 września 2014 roku wezwał do 
uzupełnienia raportu , a po jego otrzymaniu w wydanym postanowieniu znak 
WOOŚ-II.4242.278.2014.UW z dnia 29 października 2014 roku uzgodnił 
realizację przedsięwzięcia i określił jego warunki. Ww. postanowienie jest 
zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej prowadzonym przez 
Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Warszawie pod adresem 
http://www.ekokarty.pl/wykaz/rdos-warszawa).  

3) Postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach na realizację ww. przedsięwzięcia zostało zakończone  
i Organ przystąpi do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego.  

Z uwagi na liczbę Stron (ponad 20) obwieszczeniem tym zawiadamia się wszystkie 
Strony o etapie prowadzonego postępowania oraz o uprawnieniach Stron  postępowania 
wynikających z art. 10 Kpa do czynnego w nim udziału w kaŜdym jego stadium.  Strony 
mogą wypowiedzieć się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów, zgłoszonych 
Ŝądań oraz zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Gminy w Naruszewie Naruszewo 19A, 



09-152 Naruszewo, pokój nr 9 w dni robocze w godzinach od 900 do 1500, w terminie 21 dni 
od daty niniejszego obwieszczenia. 

Zgodnie z art. 49 Kpa obwieszczenie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od 
dnia publicznego ogłoszenia.  

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez: 
- zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Naruszewie 

www.ugnaruszewo.bip.org.pl  
- wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Naruszewie, 
- przekazanie sołtysom sołectw: Drochowo – Wola Krysk, Wichorowo i PostróŜe 

z prośbą o wywieszenie na tablicach ogłoszeń i przekazanie mieszkańcom sołectw  
w sposób zwyczajowy przyjęty.  

 
           Wójt Gminy Naruszewo 

       /-/ mgr inŜ. Beata Pierścińska 

 
         
 
 
 


