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oBwIEsZCzENIE WÓJTA GMINY SIERPC
o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie
ustafenia lokalizacji inwesfcji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego
pn.:,' budowa kabla elektroenergeĘcznego w celu włączenia do sieci siłowni
wiatrowych, przewidzianej do realizacji na działce o nr ewid. 57 /2 w miejscowości
SusĘ na działkach o nr ewid. 4411, 2I, 14 w miejscowości Grodkowo włóki,
na działkach o nr ewid. |42, |33, |0011,7 5,7713 w miejscowości Grodkowo Zawisze,
na działkach o nr ewid. 2l5, I7l, w miejscowości Gorzewoo gmina Sierpc
oraz na działkach o nr ewid. 2269, 2330/1, 2347150, 2369/2', 2373/3, 2374/2,
2375/2,2384/8,2388/1'2389,Ż443/3, 2444/5, 2469/14, 246912 w mieścieSierpcu''.
podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 19ó0 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (tj.: Dz.U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r'- z póżn.zm., zwanej dalej ,,K.p.a.'')
otaz art.53 ust. i ustawy Z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzenn;łn
(Dz.U. Nr 80' poz. 717) w związku z art. 50 ust. 1 i art. 51 ust. 3 ustawy Z dnia 21 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717) Wóit Gminv Siemc

Na

postepowania administracy-inego dla zamierzenia inwesĄzcyineeo pn.: ,'budowa kabla
elektroenergętycznego w celu włączenia do sieci siłowni wiatrowych, przewidzianej do realizacji
na działce o nr ewid. 5712 w miejscowości Susk, na działkach o nr ewid. 44ll, 2l, 14 w
miejscowości Grodkowo Włóki, na działkach o nr ewid. 142, 133,I00l1,75,7713 w miejscowości
Grodkowo Zalxisze, na działkach o nr ewid. 215,171, w miejscowości Gorzewo, gmina Sierpc oraz
na działkach o nr ewid. 2269, 233011' 2347l50, Ż36912,231313' 2374/2, 2315/2,238418,2388lI,
2389' 2443 13' 24441 5' 2469/ 1 4' 2469 12 w mięścieSierpcu".

W zwiąku z powyższym z a w i a d l m i a m i a s l ę, zainteresowane strony, że istnieje
możliwośó zapoznarńa się z treściądecyzji, która znajduje się w Urzędzie Gminy w Sierpcu,
ul. Biskupa Floriana 4, Referat Rozwoju Gospodarczego i Promocji, pok 108 w godz.8!! - 15!0
oraz w terminie 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości oraz uzyskania informacji
w przedmiotowej sprawie.

Otrzlmuia:

z

up.

l. U34ąg|ł!!491ą w Si91p9u'
2. aJa.
Treśćniniejszego obwieszczenia wraz z treściądecyz1i podano do publicznej wiadomości poprzez

zamieszczenie na BIP
W}'wieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Sierpcu
Dnia.....................

Zdjęto dnia.

sprawę prowadzi: Piotr Rzepkowski, pokÓj 108,tel' kontaktowy (024) 275- 23_31
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DECYZJA

o umorzeńiu postępowania administracyjnego w sprawie
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wójt Gminy Sierpc, po rozpatzeniu Wniosku Mazowieckich E|ektrowni Wiatrowych i Wodnych

Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 76' 03-301 Warszawa o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla inwestycji p.n.: ,,budowa kabla elektroenergetycznego w celu włączenia do sieci siłowni

wiatrowych, przewidzianej do realizacji na działce o nr ewid. 57/2 w miejscowości Susk, na

działkach o nr ewid. 4411,21,14 w miejscowości Grodkowo Włóki, na działkach o nr ewid.
142, 133, 10011,75' 7713 w miejscowościGrodkowo Zawisze, na działkach o nr ewid. 215,
171' w miejscowości Gorzewo, gmina Sierpc oraz na działkach o nr ewid. 2269,233011,
2347t50,2369t2,2373t3,2374t2,2375t2,2384t8,2388t1,2389,2443t3,2444t5,2469t14,2469t2

w mieście Sierpcu'' na podstawie ań. 105 s 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98, poz.1071 z pÓżn ' zm.' zwanej dalej
w zw. z ań. 50 ust. 1iań5'1 ust' 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
''K'p.a''')'
i

zagospodarowaniu pŻestrzennym (Dz.U. Nr 80' poz. 717 z póżn. zm.)

orzeka:
umoayć postępowanie w sprawie ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji
p.n':''budowa kabla elektroenergetycznego w celu włączenia do sieci siłowni wiatrowych,
pzewidzianej do realizacji na działce o nr ewid. 5712 w miejscowości Susk, na działkach o nr

na działkach o nrewid. 142, 133, 10ol1,75,
7713 w miejscowości Grodkowo Zawisze, na działkach o nr ewid. 215, 171, w miejscowości
Gorzewo, gmina Sierpc olaz na działkach o nr ewid' 2269' 233oI1, 2347l5o' 236912, 237313,
ewid' 4411, 21, 14 w miejscowoŚci Grodkowo Włóki,

2374l2, 237512, 238418,238811, 2389' 244313' 244415, 2469/14, 246912 w mieściesierpcu''

Uzasadn ienie
Wnioskiem z dnia 09'11.2009 r.' uzupełnlonym dnia 12.03.2010

r

Mazowieckie Elektrownie

Wiatrowe iWodne Sp. z o.o. ul. Jagie|lońska 76' 03-301 Warszawa wystąpiły o ustalenie lokalizacji

w

celu

włączenia do sieci siłowni wiatrowych' przewidzianej do realizacji na działce o nr ewid '

5712

inwestycji celu publicznego dla inwestycji p.n.: ,,budowa kabla elektroenergetycznego
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W miejscowości Susk,

na działkach

nr ewid. 4411, 21' 14

w

miejscowości Grodkowo
Włóki, na działkach o nr ewid. 142, 133, 10011' 75' 7713 W miejscowości Grodkowo zawisŻe,
na działkach o nr ewid. 215, 171' w miejscowości Gorzewo' gmina sierpc oraz na działkach
o

o nr ewid. 2269,233011, 234715O, 236912, 237313, 237412, 237512, 238418,
244Ą15, 24691

1

238811 ,

2389, 244313,

4, 246912 w mieścieSierpcu''

z art.

l.

w/w ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym inwestycja celu
publicznego jest lokalizowana na podstawie planu miejscowego, a w przypadku jego braku Zgodnie

50.

w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Pismem

z

dnia 03.08.2010r. lnwestor Mazowieckie Elektrownie Wiatrowe

i

Wodne

Wystąpiły o zmianę trasy przedmiotowej linii kablowej.

Mając powyzsze na uwadze, t'j. zmianę terenu objętego wnioskiem (co powoduje koniecznośc

złoŻenia nowego wniosku

o

ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego) postępowanie

W sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji dIa Ww zamierzenia inwestycyjnego Stało się
bezprzedmiotowe.
Wójt Gminy Sierpc wystąpił na podstawie na podstawie ań. 49 K.p'a' do stron postępowania

z

zapytaniem dotyczącym Wyrażenia opinii co do umozenia przedmiotowego postępowania'

strony miały tym samym mozliwośó zgłoszenia sprzeciwu do Organu prowadzącego postępowanie
w powyższej sprawie.
Informacje zwrotne potwierdziły doręczenie.

W ustawowym terminie nie wniesiono Źadnych uwag i wniosków

BezpzedmiotowoŚc postępowania skutkuje wydaniem decyzji

o umoŻeniu

postępowania

w myślań. 105 $ 1 k.p.a.

Kolegium odwoławczego
ia.

z

uP.

REFERATU

Do Wiadomości:

1'

Starostwo Powiatowe W Sierpcu' /adres według odrębnego rozdzielnika/'

sprawę prowadzi: Piotr Rzepkowski' pokÓj 108,tel' kontaktowy (024) 275_ 23 - 31
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