
Naruszewo, 24.03.2009 roku 
 
 

RSG. 7624-2/3/09 
 
         Starostwo  Powiatowe  
                           Wydział Rolnictwa, Leśnictwa 
         i Ochrony Środowiska 
         ul. ZWM 10 
                  09-100 Płońsk 
 
dotyczy: postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia 
polegającego na: 
budowie dwóch wolno stojących elektrowni wiatrowych wraz z elementami towarzyszącymi 
(linie kablowe podziemne SN 15 kV, stacje pomiarowe, drogi wewnętrzne oraz place 
manewrowe) na działkach nr 13 i 14(zjazd z drogi) oraz 19 i 21 (zjazd z drogi) połoŜonych w 
obrębie miejscowości Drochowo gmina Naruszewo.   
 
         
 Na podstawie art. 64, w związku z art. 156 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) proszę          
o wydanie opinii  co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania tego przedsięwzięcia 
na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu                 
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 
        
         Wójt  Gminy 
             / - / mgr inŜ. Beata Pierścińska 

 
Otrzymuj ą : 
1. Adresat z załącznikami 
2. Strony postępowania bez załączników  
 
Zamieszczono: 
1.  Tablica ogłoszeń U.Gm. w/m 
2.  Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy  
     ugnaruszewo@bip.org.pl    
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Naruszewo, 24.03.2009 roku 

 
 

RSG. 7624-2/4/09 
 

Państwowy Powiatowy  
       Inspektor Sanitarny w Płońsku 
       ul. Sienkiewicza 7a 
       09-100 Płońsk 
 
 
dotyczy: postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia 
polegającego na: 
budowie dwóch wolno stojących elektrowni wiatrowych wraz z elementami towarzyszącymi 
(linie kablowe podziemne SN 15 kV, stacje pomiarowe, drogi wewnętrzne oraz place 
manewrowe) na działkach nr 13 i 14(zjazd z drogi) oraz 19 i 21 (zjazd z drogi) połoŜonych               
w obrębie miejscowości Drochowo gmina Naruszewo.   
 
         
 Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 2, w związku z art. 78 ust. 1, pkt 2 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) proszę o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny 
oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej 
potrzeby – co do zakresu raportu  o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 
 

  Wójt  Gminy 
             / - / mgr inŜ. Beata Pierścińska 
 
Otrzymuj ą : 
1. Adresat z załącznikami 
2. Strony postępowania bez załączników  
 
Zamieszczono: 
1.  Tablica ogłoszeń U.Gm. w/m 
2.  Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy  
     ugnaruszewo@bip.org.pl    
 


