
   Wyszogród, dn 12.12.2011  

 

UGiM  – 7624/4 - 17/10-11 

 

Obwieszczenie 

 

Na podstawie art. 38 oraz art. 85 ust. 3 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. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) 

 

informuję 

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 

polegającego na „„Budowie parku elektrowni wiatrowych „Wyszogród” wraz z 

infrastrukturą towarzyszącą o łącznej mocy 34 MW, składająca się z 17 turbin wiatrowych 

o mocy 2,0 MW każda, o maksymalnej wysokości do 140 m n.p.t. wraz z przyłączem” w 

zakresie budowy 13 turbin o łącznej mocy 26 MW, znak UGiM-7624/4-15/10-11 na 

działkach o nr ewid. 1, 148/5, w obrębie geodezyjnym 10 Pruszczyn; o nr ewid. 117, 151, 

186, 187, 200/1, 279, 285, w obrębie geodezyjnym 13 Rostkowice; o nr ewid. 81/1, 132, 136, 

334, 362, w obrębie geodezyjnym 8 Kobylniki; o nr ewid. 118  w obrębie geodezyjnym 14 

Słomin. 

 

Decyzja została wydana na wniosek spółki Masovia Wind Farm I sp. z o.o. w Warszawie. 

Przed wydaniem w/w decyzji Burmistrz Miasta i Gminy Wyszogród uzgodnił warunki 

realizacji przedmiotowej inwestycji z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w 

Warszawie i Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Płocku. 

 

Jednocześnie zawiadamiam, że z treścią w/w decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z 

uzgodnieniami dokonanymi z odpowiednimi organami ochrony środowiska, można zapoznać 

się w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Wyszogrodzie, ul. Rębowska 37, 09-450 

Wyszogród, pok. nr 3 w godzinach 8.00-15.00, w terminie 21 dni od dnia podania powyższej 

informacji do publicznej wiadomości. 

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu 

Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Wyszogrodzie –



wwwugim.wyszogrod.bip.org w publicznie dostępnym wykazie informacji o środowisku, jak 

też przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Wyszogrodzie oraz na 

tablicach ogłoszeń sołectw wg. rozdzielnika. 

 

        Mariusz Bieniek 

       Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują : 

 

1. Farma Wiatrowa Wyszogród sp. z o.o., ul. Postępu 17B, 02-676 Warszawa 

2. Towarzystwo Ochrony Przyrody, ul. Wilcza 64, 00-679 Warszawa; 

3. publicznie dostępny wykaz informacji o środowisku; 

4. strony postępowania wg. rozdzielnika poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń 

poszczególnych sołectw. 

5. tablica ogłoszeń i BIP GiM Wyszogród; 

6.  A/a 

 


