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Wleczfnia Koscieina 
mgr mz.woj: mazowieckie Wieczfnia Koscielna, dnla 12 maja 

GKiI.6220.1.2012 

POSTANOWIENIE 

Na podstawie art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks post powania 
administracyjnego (tekst jednolity: Oz. U. z 2016 roku, poz. 23 ze zm.) 

postanawiam 
sprostowa6 z urz~du oczywistq omytk~ w decyzji W6jta Gminy Wieczfnia Kosciel a z dnia 
29 kwietnia 2013 roku, znak: GKiI.6220.1.2012 0 srodowiskowych uwarunkowa iach dla 
przedsi~wzi~cia polegajqcego na budowie: Farmy wiatrowej 0 tqcznej, maksymal ej mocy 
przylqczeniowej 54 MW, skladajqcych si~ z osiemnastu sitowni wiatrowych 0 rna ymalnej 
wysokosci 200,00 m n.p.t. wraz ze stacjq transformatorowq i sieciq kablowq silajqcq 
sredniego napi~cia na dziatkach 0 numerach ewidencyjnych: 225, 232 - obr~b Kula y; 327/1, 
327/6, 32717 obr~b Kuklin; 39, 160/2 - obr~b Windyki; 26 - obr~b Grzybowo; 23 - 0 ~b 8qki; 
402, 396, 397, 398, 267, 234, 166, 229, 230 - obr~b Uniszki Zawadzkie, w taki s s6b, i:e 
w punkcie 1.3 podpunkt 2) w brzmieniu: 
"zawieszenie generator6w na wysokosci nie mniejszej nii: 140 m n.p.t. kai:dy". 
otrzymuje brzmienie: 
"zawieszenie generator6w na wysokosci nie wi~kszej nii: 140 m n.p.t. kai:dy". 
Pozostate ustalenia w/w decyzji pozostawi6 bez zmian. 

Uzasadnienie 
W6jt Gminy Wieczfnia Koscielna decyzjq z dnia 29 kwietnia 2013 ro ,znak: 

GKiI.6220.1.2012 ustalit srodowiskowe uwarunkowania dla przedsi~wzi~cia polegaj cego na 
budowie: Farmy wiatrowej olqcznej, maksymalnej mocy przytqczeniowej 54 MW, skla ajqcych 
si~ z osiemnastu sitowni wiatrowych 0 maksymalnej wysokosci 200,00 m n.p.t. wraz e stacjq 
transformatorowq i sieciq kablowq zasilajqcq sredniego napi~cia na dziatkach 0 merach 
ewidencyjnych: 225, 232 - obr~b Kulany; 327/1, 327/6, 32717 obr~b Kuklin; 39,1601 - obr~b 

Windyki; 26 - obr~b Grzybowo; 23 - obr~b 8qki; 402,396,397,398,267,234,166, 29,230 
- obr~b Uniszki Zawadzkie. 
W dniu 02 maja 2017 roku wptyn~to do W6jta Gminy Wieczfnia Koscielna posta owienie 
Regionalnego Oyrektora Ochrony Srodowiska z dnia 27 kwietnia 2017 roku, znak: WOOS
II.4242.413.2012.EW prostujqce z urz~du oczywistq omytk~ w postanowieniu Regi nalnego 
Oyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie z dnia 28 lutego 2013 roku, znak: WOOS
11.4242.413.2012.EW, w taki spos6b, i:e punkt II .2) sentencji w/w postanowienia w br emieniu: 
"zawieszenie generator6w na wysokosci nie mniejszej nii: 140 m n.p.t. kai:dy" trzymuje 
brzmienie: "zawieszenie generator6w na wysokosci nie wi~kszej nii: 140 m n.p.t kai:dy". 
Wobec powyi:szego w tresci postanowienia uzgadniajqcego w/w przedsi~wzi~cie a skutek 
omytki pisarskiej wprowadzono niewtasciwe zapisy dotyczqce wysokosci planowan . ch wiei: 
wiatrowych, co zostato zapisane w decyzji W6jta. W rzeczywistoscl zapis decyzji owinien 
brzmie6: "zawieszenie generator6w na wysokosci nie wi~kszej nii: 140 m n.p.t. kai:dy . Wynika 
to w spos6b jednoznaczny z uzasadnienia do w/w decyzji (w uzasadnieniu decyzji stronie 
8 wskazano, Ii: "wysokos6 catkowita wiei:y przy wzniesionym smigle do 200 m, 
srednica topat 112 cm, co daje wysokos6 zawieszenia generatora wynoszqcq nie 

atomiast 

http:II.4242.413.2012.EW


8. 	 Pan Marcin Sm~dzik 
Soltys wsi Uniszki Zawadzkie 
zam. Uniszki Zawadzkie 10, 06 - 513 Wieczfnia Koscielna 

9. 	 Pan Miroslaw Bonislawski 
Soltys wsi Wieczfnia Koscielna 
zam. Wieczfnia Koscielna 35, 06 - 513 Wieczfnia Koscielna 

10. 	 Pani Jolanta Wydurska 
Soltys Michalinowo 
zam. Michalinowo 20, 06 - 513 Wieczfnia Koscielna 

11. 	 Pani Krystyna Pokus 
Soltys wsi Peplowo 
zam. Peplowo 34, 06 - 513 Wieczfnia Koscielna 

12. 	 Pan Pawel Baran 
Soltys wsi Uniszki - Cegielnia 
zam. Uniszki - Cegielnia 9, 06 - 500 Mlawa 

13. 	 Pan Dariusz P61koszek 
Soltys wsi Wieczfnia - Kolonia 
zam. Wieczfnia - Kolonia 22, 06 - 513 Wieczfnia Koscielna 

14. 	 Tab/ica ogloszen w UfZ~dzie Gminy Wieczfnia Koscielna 

15. 	 Strona internetowa gminy Wieczfnia Koscielna 
www.ugwieczfnia.bipgmina.pl 

16. Ala 

http:www.ugwieczfnia.bipgmina.pl

