
Naruszewo, dnia 11 czerwca 2013 roku 

RSG. 6220.2.2012 

 

POSTANOWIENIE 

o podjęciu zawieszonego postępowania  

 

 Na podstawie art. 123, w związku z art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku 
Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267) po 
złoŜeniu Raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 

postanawiam 

podjąć z urzędu postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie parku elektrowni wiatrowych 
„Płońsk” o łącznej mocy do 6 MW, składającej się z dwóch turbin wiatrowych o mocy do  
3 MW kaŜda, maksymalnej wysokości do 190 m n.p.t. wraz z infrastrukturą towarzyszącą 
oraz przyłączem, planowanego do realizacji w obrębie PostróŜe gmina Naruszewo przez 
WINDPROJEKT Sp. z o.o. S.K.A. , ul. Piękna 24/26A/1, 00-549 Warszawa. 

Uzasadnienie 

1. Wnioskiem z dnia 9 maja 2012 roku Inwestor złoŜył wniosek o wydanie decyzji  
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na 
budowie w obrębie PostróŜe gmina Naruszewo parku elektrowni wiatrowych „Płońsk”  
o łącznej mocy do 6 MW, składającej się z dwóch turbin wiatrowych o mocy do 3 MW kaŜda, 
maksymalnej ich wysokości do 190 m n.p.t. wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz 
przyłączem.  

2. Organem właściwym w sprawie, zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia  
3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 
Nr 199 poz. 1227 ze zmianami) jest Wójt Gminy Naruszewo. 

3. Planowane przedsięwzięcie zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 6 lit. b rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) naleŜy do przedsięwzięć mogących 
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których moŜe być wymagane 
przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko na podstawie art. 59 
ust. 1 pkt 2 ustawy. 

4. Organ prowadzący postępowanie na podstawie art. 64 ust. 1 powołanej wyŜej ustawy 
wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie i Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku o wydanie opinii co do potrzeby 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej 



potrzeby – o wyraŜenie opinii dotyczącej zakresu raportu o oddziaływaniu w/w 
przedsięwzięcia na środowisko.  

5. Organy te wydały postanowienia: 
• Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie Postanowieniem znak 

WOOŚ-II.4240.906.2012.IA z dnia 2 sierpnia 2012 roku  wyraził opinię, Ŝe dla 
przedmiotowego przedsięwzięcia konieczne jest przeprowadzenie oceny 
oddziaływania na środowisko określając jednocześnie zakres raportu.  

• Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku pismem znak ZNS.712-
104/2012 z dnia 28 sierpnia 2012r. stwierdził potrzebę przeprowadzenia oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 

6. Po analizie przedłoŜonej dokumentacji oraz uwzględniając otrzymane opinie Wójt 
Gminy Naruszewo Postanowieniem znak RSG.6220.2.2012 z dnia 11.09.2012r. nałoŜył na 
Inwestora obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na 
środowisko, określił zakres raportu oraz zawiesił postępowanie w sprawie wydania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłoŜenia przez Wnioskodawcę raportu  
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 

7.  W dniu 29 maja 2013 roku Wnioskodawca przedłoŜył Raport Oddziaływania na 
Środowisko Elektrowni Wiatrowych w obrębie miejscowości PostróŜe gmina Naruszewo. 
Zgodnie z art. 97 § 2 K.p.a., gdy ustąpiły przyczyny uzasadniające zawieszenie postępowania, 
organ administracji publicznej podejmuje postępowanie z urzędu lub na Ŝądanie strony.  
 
       Wójt Gminy Naruszewo 

             /-/ mgr inŜ. Beata Pierścińska 

 


