Mała Wieś, dn. 17 lipca 2013r.

OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego
zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz.267 z późn. zm., dalej „Kpa”) oraz art. 73 ust.1
ustawy z dnia 3 października 2008 roku 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.)
zawiadamiam strony postępowania
o wszczęciu w dniu 2 lipca 2013r. na wniosek spółki Masovia Wind Farm I Sp. z o.o. z
siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 17B, reprezentowanej przez Łukasza Nowaka –
pełnomocnika, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy
wiatrowej o łącznej mocy do 30 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą
zlokalizowanego na terenie gminy Mała Wieś, w powiecie płockim, w województwie
mazowieckim w okolicy miejscowości: Świecice Nowe, Święcice Stare, Liwin, Nakwasin,
Lasocin, Główczyn. Turbiny wiatrowe będą zlokalizowane na terenie:
- działka nr ew. 14 obręb Świecice Nowe; działki nr ew.: 94, 97,95, 96, 100, 101, 103, 70, 71,
72, 68, 69, 78, 79, 80, 81, 82, 77 obręb Święcice Stare; 36, 37/1, 40/2, 41, 40/1 obręb Liwin;
296, 297 obręb Nakwasin; 30, 32, 39, 40 obręb Lasocin; 134 obręb Główczyn.
Celem prowadzonego postępowania jest dokonanie oceny oddziaływania na środowisko
planowanego przedsięwzięcia przez określenie, analizę oraz ocenę bezpośredniego i
pośredniego wpływu przedsięwzięcia na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi.
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20 zgodnie z art. 74
ust. 3 w/w ustawy stosuje się przepisy art. 49 Kpa - niniejsze zawiadomienie zostaje podane
stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych o
dokumentach na stronie BIP – http://malawies.bip.org.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w
siedzibie Urzędu Gminy Mała Wieś, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy
Bodzanów, na tablicach ogłoszeń sołectwa Świecice Nowe, Święcice Stare, Liwin,
Nakwasin, Lasocin, Główczyn, Wilkanowo, Perki, Kiełtyki w Gminie Mała Wieś oraz na
tablicach ogłoszeń sołectwa Archutówko, Archutowo i Gromice w Gminie Bodzanów w
miejscu planowanego przedsięwzięcia oraz na obszarze, na który będzie oddziaływać
przedsięwzięcie.
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 Kpa.
do czynnego udziału w każdym jego stadium, w tym o prawie do przeglądania akt sprawy,
uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków w postępowaniu dowodowym. Z aktami
sprawy w powyższej inwestycji można zapoznać się w Urzędzie Gminy Mała Wieś ul.
Kochanowskiego 1, 09 - 460 Mała Wieś pokój nr 2, w dniach od poniedziałku do piątku w
godzinach 7 -15.00
Zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko oraz § 3 ust.1 pkt 6b) Rozporządzenia Rady

Ministrów z dnia 09.11.2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko (Dz.U. z 2010 r., nr 213, poz.1397) postanowienie o obowiązku przeprowadzenia
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz decyzję o środowiskowych
uwarunkowaniach wydaje się po uzgodnieniu warunków realizacji przedsięwzięcia z
Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie oraz uzyskaniu opinii
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku.
Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych
uzgodnień oraz opinii.
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 niezależnych od organu.
Otrzymują :
1. Wnioskodawca,
2. Strony przez obwieszczenie zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
http://malawies.bip.org.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Mała Wieś, na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Gminy Bodzanów, na tablicach ogłoszeń sołectwa Świecice Nowe, Święcice Stare, Liwin,
Nakwasin, Lasocin, Główczyn Wilkanowo, Perki, Kiełtyki w Gminie Mała Wieś oraz na tablicach ogłoszeń
sołectwa Archutówko, Archutowo i Gromice w Gminie Bodzanów
3. a/a.
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