
         Wyszogród, dn. 01.03.2011 r  

UGiM 7624/4-5/10-11 

 

 

 

 

POSTANOWIENIE 

o zawieszeniu postępowania administracyjnego w toczącym się postępowaniu o wydanie 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. 

„Budowa parku elektrowni wiatrowych „Wyszogród” wraz z infrastrukturą towarzyszącą o 

łącznej mocy 30,6 MW, składająca się z 17 turbin wiatrowych o mocy 1,8 MW każda, o 

maksymalnej wysokości do 140 m n.p.t. wraz z przyłączem”. do czasu przedłożenia przez 

wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 

 

 Na podstawie art. 97  § 2, art. 101, art. 103, oraz art. 123 ustawy z dnia 14  czerwca 

1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 poz. 107 z 

2000r.) oraz art. 69 ust.4 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji 

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm) 

 

POSTANAWIAM 

 

 zawiesić postępowanie administracyjne w toczącym się postępowaniu o wydanie 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn 

„Budowa parku elektrowni wiatrowych „Wyszogród” wraz z infrastrukturą towarzyszącą o 

łącznej mocy 30,6 MW, składająca się z 17 turbin wiatrowych o mocy 1,8 MW każda, o 

maksymalnej wysokości do 140 m n.p.t. wraz z przyłączem”. do czasu przedłożenia przez 

wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 

 

 

UZASADNIENIE 

 

 W dniu 03.12.2010 r. zostało wszczęte na wniosek firmy Farma Wiatrowa  

Wyszogród sp. z o.o. ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa postępowanie administracyjne  w 

sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 

przedsięwzięcia polegającego na   „Budowa parku elektrowni wiatrowych „Wyszogród” 

wraz z infrastrukturą towarzyszącą o łącznej mocy 30,6 MW, składająca się z 17 turbin 

wiatrowych o mocy 1,8 MW każda, o maksymalnej wysokości do 140 m n.p.t. wraz z 

przyłączem”. Strony postępowania zostały powiadomione o wszczęciu postępowania poprzez 

umieszczenie zawiadomienia na tablicy ogłoszeń  Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród, 

tablicach sołectw na terenie których zlokalizowana będzie inwestycja oraz stronie 

internetowej Gminy i Miasta Wyszogród i w publicznym wykazie danych..   

Pismem z dnia  03.12.2010 r. Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród zwrócił się z 

zapytaniem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku o wydanie opinii co do obowiązku  

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony 

Środowiska postanowieniem z dnia 25 stycznia 2011 r. /data wpływu 31.01.2011 r/ znak -

WOOŚ-II-4240.139.2011 MB wyraził opinię sugerującą  że dla w/w przedsięwzięcia istnieje 

konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Państwowy Powiatowy 

Inspektor Sanitarny w Płocku opinią sanitarną z dnia 22.12.2010 r znak ZNS. 7170-1193-



375/10.MW /data wpływu 30.12.2010 r/  uznał, za niezbędne przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na środowisko na realizację powyższego zadania.  

 Po analizie zgromadzonych dokumentów i opinii w sprawie Burmistrz Gminy i Miasta 

Wyszogród w dniu 04.02.2011 r. wydał postanowienie znak UGiM 7624/4-3/10-11, w którym 

uznał za konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia 

pn. „Budowa parku elektrowni wiatrowych „Wyszogród” wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą o łącznej mocy 30,6 MW, składająca się z 17 turbin wiatrowych o mocy 1,8 

MW każda, o maksymalnej wysokości do 140 m n.p.t. wraz z przyłączem”. 

 Zgodnie z art. 69 ust. 4 przytoczonej ustawy „Organ wydaje postanowienie o 

zawieszeniu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu 

przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 

 

 

 

POUCZENIE 

 

Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Płocku za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród w 

terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia. 
 

 

 

         Mariusz Bieniek 

        Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 
1. strony postępowania poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń UGiM Wyszogród, na tablicach   ogłoszeń 

sołectw: Pruszczyn, Rostkowice, Kobylniki, Słomin 

2 tablica ogłoszeń i BIP GiM Wyszogród; 

3 Farma Wiatrowa WYSZOGRÓD Sp. z o.o. ul. Puławska 15, 02 – 515 Warszawa 
4      a/a 

 


