
Czernice Borowe, 2012-01-12 

 

GGP.6220.3.2011/2012 

 

O B W I E S Z C Z E N I E 

Zgodnie z art.  49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 
2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 r.                o 
udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)   
zawiadamiam,  
Ŝe w dniu 12 stycznia 2012 r.  zostało wydane postanowienie o obowiązku przeprowadzenia 
oceny oddziaływania na środowisko oraz ustalające zakres raportu oddziaływania na 
środowisko dot. planowanego przedsięwzięcia pn. „ Budowa farmy elektrowni wiatrowych 
Czernice Borowe” Gmina Czernice Borowe, pow. przasnyski,woj. mazowieckie, 
polegającego na budowie: 

1. 19 elektrowni wiatrowych posadowionych na Ŝelbetowych fundamentach; 
2. Linii kablowych( podziemnych) średniego napięcia (SN) łączące elektrownie 

wiatrowe z głównym punktem zbiorczym (GPZ Przasnysz) lub linią 110 kV relacji 
GPZ Przasnysz – GPZ Ciechanów 

3. Sieci łączności między elektrowniami przewodami podziemnymi (łącze 
światłowodowe); 

4. Wewnętrzne drogi dojazdowe do elektrowni (o nawierzchni utwardzonej o szerokości 
ok. 5,00 m) oraz place manewrowe o wymiarach 25x45 m .  

          Zgodnie z art. 74  ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 r.  o udostępnianiu 
informacji o środowisku    i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) oraz w 
związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) niniejszą  informację podaje się do publicznej 
wiadomości w formie obwieszczenia, z uwagi na to, Ŝe liczba stron postępowania przekracza 
20. 
Obwieszczenie niniejsze podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscu 
planowanej inwestycji, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na stronie 
www.bip.czerniceborowe.pl 
 
        /-/Wojciech Brzeziński 

                    Wójt Gminy 

 

 

 

 

 



Czernice Borowe, 2012-01-12 

 

GGP.6220.3.2011/2012 

 

       P. Stanisław Bąkowski 
       Sołtys wsi Obrębiec 
      06-415 Czernice Borowe 

 

 

   Urząd Gminy w Czernicach Borowych przesyła w załączeniu obwieszczenie o 

wydaniu postanowienia w konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania oraz sporządzeniu 

raportu oddziaływania na środowiskooraz treść postanowienia dot. planowanego przedsięwzięcia 

pn. „ Budowa farmy elektrowni wiatrowych Czernice Borowe” Gmina Czernice Borowe, pow. 

przasnyski, woj. mazowieckie z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń w sołectwie. 

 

 



Czernice Borowe, 2012-01-12 

GGP.6220.3.2011 

 

 

       P. Jadwiga Krawczyk 
       Sołtys wsi Górki 
                06-415 Czernice Borowe 
 

 

 

Urząd Gminy w Czernicach Borowych przesyła w załączeniu obwieszczenie      o wydaniu 

postanowienia w konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania oraz sporządzeniu raportu 

oddziaływania na środowisko oraz treść postanowienia dot. planowanego przedsięwzięcia pn. „ 

Budowa farmy elektrowni wiatrowych Czernice Borowe” Gmina Czernice Borowe, pow. przasnyski, 

woj. mazowieckie z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń w sołectwie. 

 

 

 

 



Czernice Borowe, 2012-01-12 

 

 

GGP.6220.3.2011 

 

 

       P. Grzegorz Urbański 
                   Sołtys wsi Chojnowo 
      06-415 Czernice Borowe 
 
 

 

 

Urząd Gminy w Czernicach Borowych przesyła w załączeniu obwieszczenie      o wydaniu 

postanowienia w konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania oraz sporządzeniu raportu 

oddziaływania na środowisko oraz treść postanowienia dot. planowanego przedsięwzięcia pn. „ 

Budowa farmy elektrowni wiatrowych Czernice Borowe” Gmina Czernice Borowe, pow. przasnyski, 

woj. mazowieckie z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń w sołectwie. 

 



Czernice Borowe, 2012-01-12 

 

GGP.6220.3.2011 

 

 

        P. Stanisław Orłowski 
        Sołtys wsi Miłoszewiec 
        06-415 Czernice Borowe 
 
 
 

 

 

Urząd Gminy w Czernicach Borowych przesyła w załączeniu obwieszczenie      o wydaniu 

postanowienia w konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania oraz sporządzeniu raportu 

oddziaływania na środowisko oraz treść postanowienia dot. planowanego przedsięwzięcia pn. „ 

Budowa farmy elektrowni wiatrowych Czernice Borowe” Gmina Czernice Borowe, pow. przasnyski, 

woj. mazowieckie z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń w sołectwie. 

 



Czernice Borowe, 2012-01-12 

 

 

GGP.6220.3.2011 

 

 

 

 

        P. Adam Sadkowski 
                 Sołtys sołectwa Dzielin 
                06-415 Czernice Borowe 
 
 

 

 

 

Urząd Gminy w Czernicach Borowych przesyła w załączeniu obwieszczenie      o wydaniu 

postanowienia w konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania oraz sporządzeniu raportu 

oddziaływania na środowisko oraz treść postanowienia dot. planowanego przedsięwzięcia pn. „ 

Budowa farmy elektrowni wiatrowych Czernice Borowe” Gmina Czernice Borowe, pow. przasnyski, 

woj. mazowieckie z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń w sołectwie. 

 



Czernice Borowe, 2012-01-12 

 

GGP.6220.3.2011 

 

 

 

 

       P. Tadeusz Bartołd 
            Sołtys sołectwa Chrostowo 
                                                                      06-415 Czernice Borowe 
 
 
 

 

 

 

 

Urząd Gminy w Czernicach Borowych przesyła w załączeniu obwieszczenie      o wydaniu 

postanowienia w konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania oraz sporządzeniu raportu 

oddziaływania na środowisko oraz treść postanowienia dot. planowanego przedsięwzięcia pn. „ 

Budowa farmy elektrowni wiatrowych Czernice Borowe” Gmina Czernice Borowe, pow. przasnyski, 

woj. mazowieckie z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń w sołectwie. 

 



Czernice Borowe, 2012-01-12 

GGP.6220.3.2011 

 

 

       P. Kazimierz Granoszewski 
      Sołtys wsi Czernice Borowe 

                 06-415 Czernice Borowe 
 
 

 

 

   Urząd Gminy w Czernicach Borowych przesyła w załączeniu obwieszczenie      

o wydaniu postanowienia w konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania oraz sporządzeniu 

raportu oddziaływania na środowisko oraz treść postanowienia dot. planowanego przedsięwzięcia 

pn. „ Budowa farmy elektrowni wiatrowych Czernice Borowe” Gmina Czernice Borowe, pow. 

przasnyski, woj. mazowieckie z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń w sołectwie. 

 

 


