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RSG. 6220.2.2012 
 
 

O B W I E S Z C Z E N I E                                                                                                          
                                                                         

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 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. 
zm.) 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. Nr 199, poz.1227) 

 
z a w i a d a m i a m 

 
Ŝe na wniosek z dnia 09 maja 2012 roku uzupełniony dnia 05 lipca 2012 roku nowymi 
mapami określającymi maksymalny obszar oddziaływania dla izofony 45,0 dB złoŜony przez 
WINDPROJEKT Sp. z o.o. S.K.A. ul. Piękna 24/26A/1, 00-549 Warszawa Oddział                       
w Inowrocławiu ul. Królowej Jadwigi 20, 88-100 Inowrocław zostało wszczęte postępowanie  
administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 
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 ich wysokości do 190 m n.p.t. wraz z infrastrukturą towarzyszącą 
oraz przyłączem w obrębie miejscowości PostróŜe gmina Naruszewo.   

Zgodnie z art. 10 § 1 K.p.a. organy administracji publicznej zobowiązane są zapewnić 
stronom czynny udział w kaŜdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji 
umoŜliwi ć wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych 
zastrzeŜeń. Wobec powyŜszego informuję, Ŝe zainteresowane strony mogą zapoznać się                   
z aktami sprawy w siedzibie Urzędu Gminy w Naruszewie, pokoju nr 9 w godzinach pracy 
Urzędu (od poniedziałku do piątku, w godz. 800 – 1600) i wnieść ewentualne uwagi i wnioski, 
bądź zastrzeŜenia co do zebranych w tej sprawie materiałów. 

Zgodnie z art. 28 K.p.a. stroną postępowania jest kaŜdy, czyjego interesu prawnego 
lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto Ŝąda czynności organu ze względu na swój 
interes prawny lub obowiązek.  

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku                
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. Nr 213, 
poz. 1397 ze zm.) planowana inwestycja zaliczona została do przedsięwzięć mogących 
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny 
oddziaływania na środowisko moŜe być wymagane.  

W związku z powyŜszym na podstawie z art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o środowisku               
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko, tutejszy Organ wystąpi do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska                   
w Warszawie  Wydział Spraw Terenowych I w Ciechanowie oraz do Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku o wydanie opinii, co do potrzeby 
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku 
stwierdzenia takiej potrzeby – o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia 
na środowisko. 

Zgodnie z art. 40  KPA „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 KPA. 
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.”.  

Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. 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 k.p.a. 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. 

 
        Wójt Gminy Naruszewo 

              /-/ mgr inŜ. Beata Pierścińska 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 


