
 

                                                                PROTOKÓŁ 
 

z rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa 
 
przeprowadzonej w dniu 5 lipca 2013 r. o godz. 13.00 w budynku remizy OSP  

w miejscowości PostróŜe zarządzonej przez Wójta Gminy Naruszewo obwieszczeniem znak 

RSG.6220.2.2012 z dnia 11 czerwca 2013 roku 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 3MW kaŜda, maksymalnej ich wysokości do 190 m 

n.p.t.  wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przyłączem w obrębie miejscowości PostróŜe 

gmina Naruszewo”  na wniosek „WINDPROJEKT” Sp. z o. o. S.K.A. z siedzibą  

w Warszawie, Oddział w Inowrocławiu. 

 

 Obecni na rozprawie zgodnie z listą obecności uczestników rozprawy. 

 Rozprawę prowadziła Teresa Krawczewska – kierownik referatu społeczno – 

gospodarczego.  

Na wstępie  powitała wszystkich zgromadzonych i przedstawiła cel rozprawy – jak we 

wstępie oraz wymieniła imiennie strony postępowania.  

Prowadząca rozprawę poinformowała, Ŝe obwieszczenia o przedmiocie, terminie i miejscu 

rozprawy administracyjnej podano do publicznej wiadomości poprzez: zamieszczenie na 

stronie BIP Urzędu Gminy w Naruszewie www.ugnaruszewo.bip.org.pl , na tablicy ogłoszeń 

Urzędu Gminy w Naruszewie, na tablicy sołeckiej wsi  PostróŜe oraz na ogrodzeniu działek, 

na których planowana jest realizacja przedsięwzięcia, poinformowała równieŜ, Ŝe strony – 

właściciele nieruchomości znajdujących się w zasięgu oddziaływania planowanych do 

realizacji wiatraków (zgodnie z izofoną 45 dB przedstawioną na załączniku mapowym  

w aktach sprawy) zostali zawiadomieni indywidualnie. Dopuszczoną do udziału  

w postępowaniu na prawach strony Fundację Instytut Kajetana Koźmiana w Warszawie 

poinformowano telefonicznie (notatka w aktach sprawy).  

Prowadząca poinformowała zebranych, o moŜliwości zadawania pytań i składania uwag  

i wniosków, zgłaszać Ŝądania, wnosić uwagi, bo obecni przedstawiciele wnioskodawcy, na 

których wniosek toczy się postępowanie, zaangaŜowani w realizację przedsięwzięcia będą 

udzielać odpowiedzi na zadawane w trakcie rozprawy pytania. Wnioskodawcę,  

tj. „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 reprezentowali:  



 

Mieczysław Wasielczuk – Dyrektor Regionalny Windprojekt Sp. z o.o. S.K.A. 

Jacek DzierŜawski – Dyrektor ds. realizacji projektów 

Krzysztof Skibiński – Kierownik działu ds. Ochrony Środowiska  

Marcin Ziółkowski  – Specjalista ds. Budowlanych 

 Prowadząca rozprawę poinformowała, iŜ dzisiejsza rozprawa administracyjna otwarta 

dla społeczeństwa odbywa się w oparciu o art. 91 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – 

Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 

36 ustawy z dnia 03 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 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.). 

 Program rozprawy obejmował będzie kolejno: 

1. Zapoznanie uczestników z procedurą administracyjną dotyczącą wydania decyzji  

o  środowiskowych uwarunkowaniach oraz informacją o obecnym etapie prowadzonego 

postępowania. 

2. Prezentacja multimedialna dotycząca elektrowni wiatrowych oraz planowanego 

przedsięwzięcia. 

3. Dyskusja ze społeczeństwem – zadawanie pytań, wnoszenie uwag  i udzielanie odpowiedzi. 

  

 Jednocześnie poinformowano obecnych na rozprawie, Ŝe: 

-  wyniki z przebiegu rozprawy z udziałem społeczeństwa zostaną wzięte pod uwagę przed 

wydaniem decyzji, 

- rozprawa nie rozstrzyga o realizacji inwestycji, jest elementem postępowania     

administracyjnego i słuŜy zagwarantowaniu komunikacji społeczeństwa z organami    

administracji publicznej oraz inwestorami, 

- protokół z rozprawy administracyjnej zostanie opublikowany na stronie internetowej 

Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Naruszewie, wywieszony na tablicy 

ogłoszeń Urzędu Gminy, przesłany do sołtysa wsi PostróŜe i udostępniony do wglądu  

w Urzędzie Gminy w Naruszewie. 

 

Ad. 1 

Zapoznanie uczestników z procedurą administracyjną wydania decyzji środowiskowej  

oraz informacja o obecnym etapie prowadzonego postępowania. 

 Prowadząca rozprawę wyjaśniła, iŜ postępowanie w sprawie wydania 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 elektrowni wiatrowych o mocy do 3 MW kaŜda, 

maksymalnej ich wysokości do 190 m n.p.t. wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz 

przyłączem”, dotyczy lokalizacji dwóch turbin wiatrowych: jedna na działce  nr ew. 202/2 

oraz oddziaływanie retora na działki: 202/2, 203/2 i zjazd z drogi stanowiącej działkę nr ew. 

133 po drodze stanowiącej działki nr ew. 201/1 i 201/2 i działce 202/1; 

druga turbina wiatrowa zlokalizowana na działce nr ew. 208/2 oraz oddziaływanie retora na 

działki 208/2, 207/2, 209/2 i zjazd   z drogi stanowiącej działkę nr ew. 133 po działkach o nr 

ew. 208/2, 207/2 i 207/1 w miejscowości PostróŜe.  

Prowadząca rozprawę poinformowała przybyłych o dotychczasowych działaniach 

podjętych w toku postępowania, są to w kolejności:  

1. Dnia 09 maja 2012 roku Spółka WINDPROJEKT” sp. z o.o. S.K.A. ul. Piękna 

24/26A/1, 00-549 Warszawa złoŜyła wniosek o wydanie decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia wraz  

z wymaganymi załącznikami; 

2. Dnia 05 lipca 2012 roku Wnioskodawca złoŜył nową mapę określającą maksymalny 

obszar oddziaływania dla izofony 45,0 dB; 

3. Dnia 20 lipca 2012 roku Wójt Gminy zawiadomił o wszczęciu postępowania  

w przedmiotowej sprawie występując tego samego dnia do Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska w Warszawie Wydział Spraw Terenowych I w Ciechanowie  

i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku o wydanie opinii co 

do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania tego przedsięwzięcia na 

środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – o wyraŜenie opinii 

dotyczącej zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 

PoniewaŜ w przedmiotowym postępowaniu liczba stron postępowania przekracza 20, 

dlatego na postawie art. 74 ust. 3 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 z późn. zm.) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego – 

zarówno zawiadomienie jak i wystąpienie do Organów zostały podane do publicznej 

wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy  

w Naruszewie, w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu 

Informacji Publicznej Urzędu Gminy www.ugnaruszewo.bip.org.pl , wywieszone na 



 

tablicy ogłoszeń sołectwa PostróŜe oraz na bramach wjazdowych na działki,  

na których planowane jest posadowienie wiatraków.  

4. Dnia 06 sierpnia 2012 roku wpłynęło postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska znak WOOŚ-II.4240.906.2012.IA wyraŜające opinię, Ŝe dla 

przedmiotowego przedsięwzięcia konieczne jest przeprowadzenie oceny 

oddziaływania na środowisko oraz określające zakres raportu ooś. 

5. Dnia 30 sierpnia 2012 roku wpłynęła do Urzędu Gminy w Naruszewie opinia 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku znak ZNS-712-

04/2012 stwierdzająca potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 

dla planowanego przedsięwzięcia, określająca równieŜ zakres raportu. 

6. Dnia 11 września 2012 roku po przeanalizowaniu zgromadzonego materiału oraz 

otrzymanych opinii Wójt Gminy Naruszewo Postanowieniem znak 

RSG.6220.2.2012: 

a)  nałoŜył na inwestora obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na 

środowisko 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 w obrębie miejscowości PostróŜe 

gmina Naruszewo,   

b)  określił zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko, 

c)  zawiesił postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach do czasu przedłoŜenia przez Wnioskodawcę raportu  

o oddziaływaniu na środowisko. 

Postanowienie to zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na 

tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Naruszewie, w publicznie dostępnym wykazie 

danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy 

www.ugnaruszewo.bip.org.pl , wywieszone na tablicy ogłoszeń sołectwa PostróŜe 

oraz na bramach wjazdowych na działki, na których planowane jest posadowienie 

wiatraków;  

11. Dnia 27 września 2012 roku Windprojekt Sp. z o.o. S.K.A. wystąpiła od Urzędu  

o wydanie opinii odnośnie faktycznego zagospodarowania i wykorzystania terenu  

w otoczeniu planowanej inwestycji; 

12. Dnia 03 października 2012 roku Wójt Gminy udzielił odpowiedzi pismem znak RSG. 

6220.2.2012; 



 

13. Dnia 12 listopada 2012 roku z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

do Wójta Gminy wystąpiła Fundacja Instytut Kajetana Koźmiana ul. Górnośląska 

9/11, lok. 59, 00-443 Warszawa; 

14. Dnia 20 listopada 2012 roku postanowieniem znak RSG.6220.2.2012 Wójt Gminy 

dopuścił Fundację do udziału w postępowaniu na prawach strony; 

15. Dnia 29 maja 2013 roku Windprojekt Sp. z o.o. S.K.A. złoŜyła 3 egz. Raportu 

Oddziaływania na Środowisko planowanego przedsięwzięcia; 

16. Dnia 11 czerwca 2013 roku Wójt Gminy Postanowieniem znak RSG.6220.2.2012 

podjął zawieszone postępowanie oraz rozpoczął procedurę udziału społeczeństwa  

w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

dla planowanego przedsięwzięcia. Jednocześnie na dzień 05 lipca 2013 roku na 

godzinę 1300 w budynku remizy OSP w PostróŜu została zaplanowana rozprawa 

administracyjna otwarta dla społeczeństwa. Obwieszczenie w przedmiotowej 

sprawie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie  

w Biuletynie Informacji publicznej Urzędu Gminy w Naruszewie, wywieszone na 

tablicy ogłoszeń Urzędu, wywieszone w miejscu planowanego przedsięwzięcia (na 

ogrodzeniu nieruchomości, na których planowana jest lokalizacja wiatraków), 

wywieszone na tablicy ogłoszeń sołectwa PostróŜe. Ponadto właściciele działek na 

których będą lokalizowane wiatraki oraz działek w strefie oddziaływania izofony 45 

dB zostali powiadomieni indywidualnie. 

17. Dnia 20 czerwca 2013 roku Wójt Gminy Naruszewo wystąpił o uzgodnienie 

warunków realizacji przedsięwzięcia do Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Warszawie, Wydział Spraw Terenowych I w Ciechanowie  

i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku.  

 

Ad. 2 

Prezentacja multimedialna dotycząca elektrowni wiatrowych oraz planowanego 

przedsięwzięcia. 

Prowadząca oddała głos przedstawicielom Spółki Windprojekt. 

Dyrektor regionalny Pan Mieczysław Wasielczuk obszernie opisywał kolejne slajdy 

prezentacji multimedialnej związanej z elektrowniami wiatrowymi. Poinformował zebranych 

m.in. o zobowiązaniu Polski na mocy Dyrektywy Unii Europejską do zwiększenia w 2010 

roku do 7,5 % udziału energii z odnawialnych źródeł energii w bilansie produkowanej energii,  

tymczasem osiągnięto zaledwie 5,5 %. ZałoŜenia „Polityki energetycznej Polski do roku 



 

2030” to wyprodukowanie 3400 MW w energetyce wiatrowej do roku 2015, na dzień  

31 marca 2012 roku moc zainstalowana to 1968 MW, co mówi nam o potrzebnym przyroście 

w wysokości 1432 MW, a to z kolei trudno będzie osiągnąć do 2015 roku.  

Następnie Dyrektor wyjaśniał „dlaczego u nas ?”: bo w stosunkowo bliskiej 

odległości znajduje się GPZ (Główny Punkt Zasilania - Płońsk), bo bardzo korzystne wiatry  

w środkowej Polsce i na terenie gminy Naruszewo, bo odległość do najbliŜszych zabudowań 

w kaŜdym kierunku przekraczają 600 m; ponadto zasady lokalizacji elektrowni wiatrowych  

w innych krajach są róŜne (dla przykładu w Belgii nie mniej niŜ 500 m  od budynków,  

w Czechach nie ma Ŝadnych regulacji – w praktyce 400-800 m, w Anglii i Walii wg decyzji 

sądu: 350-550 m, nie więcej niŜ 5 dB ponad tło, w Niemczech – „standardowy region” 45 dB 

czyli 300-600 m).  

Kolejne informacje dotyczyły zuŜycia energii: przeciętne gospodarstwo domowe (3-4 

osoby) zuŜywa około 2 MWh na rok (około 0,6 MWh na osobę). Produkcja z 2 turbin  

w gminie Naruszewo to około 19000 MWh/rok. Starcza to na zasilenie około 9500 

gospodarstw (około 30400 osób). 

Prowadzący prezentację następnie przedstawił wizualizację elektrowni wiatrowych  

w miejscu planowanej lokalizacji w PostróŜu (dwa wiatraki na tle istniejącego krajobrazu), 

jak równieŜ zaprezentował rysunek i wykonanie fundamentu pod lokalizację wiatraka.  

Na koniec Dyrektor podziękował przybyłym na rozprawę za uwagę.  

Pan Krzysztof Skibiński – Kierownik działu ds. Ochrony Środowiska Spółki 

WINDPROJEKT odniósł się do Raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na 

środowisko, nawiązał do przeprowadzonych obserwacji i badań związanych  

z oddziaływaniem na awifaunę oraz faunę glebową; oddziaływaniu na człowieka: hałas, 

infradźwięki, efekt stroboskopowy, migotaniu cienia, promieniowanie elektromagnetyczne. 

 

Ad. 3 

Dyskusja ze społeczeństwem 

 Następnie prowadząca poinformowała, iŜ w prowadzonym postępowaniu do chwili 

obecnej nie wpłynęły do Urzędu Gminy Ŝadne pytania, zastrzeŜenia , ani uwagi i oddała głos 

zebranym, prosząc o zadawanie pytań. 

 Pan Jerzy Pokrzywnicki: kiedy rozpocznie się budowa wiatraków? 

Pan Jacek DzierŜawski – Dyrektor ds. realizacji Projektów przedstawił drogę 

postępowania administracyjnego jaka związana jest z realizacją inwestycji, tj. od planowania 

poprzez uzyskanie decyzji środowiskowej, decyzji o warunkach zabudowy, warunków 



 

przyłączeniowych, po uzyskanie pozwolenia na budowę, a w związku z tym najbardziej 

potrzebna jest Państwa (mieszkańców) zgoda na realizację tej inwestycji. 

Pan Marcin Banasiewicz: jaka jest Ŝywotność wiatraka i kiedy się kończy? 

Pan Mieczysław Wasielczuk – Dyrektor Regionalny Spółki Windprojekt: po 17 latach 

pracy elektrowni wiatrowej następuje wymiana elektroniki, jednak Ŝywotność takich 

wiatraków to najczęściej 25 lat, ale moŜe być przedłuŜona na kolejne 25 lat, wszystko zaleŜy 

od dobrej woli właścicieli, ich zgody na przedłuŜenie umowy dzierŜawy gruntu. Ponadto 

wszystkie czynności wykonywane są zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, jeŜeli 

choć jedno kryterium nie jest spełnione, wtedy inwestycji po prostu nie ma. 

Pani Barbara Szymańska:  co jeszcze potrzebne do wykonania inwestycji? 

Pan Mieczysław Wasielczuk: jeszcze daleka droga do realizacji inwestycji, wszystkie 

czynności wykonywane są zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, jeŜeli choć jedno 

kryterium nie jest spełnione, wtedy inwestycji po prostu nie ma. 

Pan Marcin Banasiewicz: jakie korzyści dla Gminy daje wybudowanie takiego 

wiatraka? 

Pan Mieczysław Wasielczuk: moŜe to być do 100 tysięcy złotych z podatku, gdyŜ 

inwestor płaci podatek od budowli, który stanowi 2% od jej wartości, a budowla przypomnę, 

to jest to, co trwale związane z gruntem; jednak kaŜda inwestycja jest inna, dla porównania 

dla elektrowni 2 MW (megawat) mogą to być pieniądze rzędu 50 – 60 tysięcy złotych. 

Pan Marcin Banasiewicz: czy koszt energii dla indywidualnego uŜytkownika  

z elektrowni będzie niŜszy, od obecnej ceny? 

Pan Mieczysław Wasielczuk: energii nie będzie tańsza, bowiem na jej cenę ma wpływ 

cena węgla, gazu i ropy naftowej – nośników energii. 

Następnie prowadząca zapytała przybyłych na rozprawę administracyjną, czy mają 

jeszcze pytania związane z przedmiotem sprawy. Wobec panującej ciszy zakończyła 

rozprawę dziękując za udział w rozprawie, informując jednocześnie, Ŝe protokół z rozprawy 

będzie upubliczniony na stronie biuletynu informacji publicznej Urzędu Gminy.   

Na tym protokół zakończono  i podpisano. 

Protokół sporządziła Teresa Krawczewska 


