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Postanowienie 

Na podstawie art. 106 §3 i 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks post~powania 

administracyjnego ( Dz. U. Nr 98 poz. 1071 ze zmianami ) w zwiqzku z art. 75 ust. 4 ustawy z dnia 3 

pazdziernika 2008 roku 0 udost~pnieniu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale 

spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddziatywania na srodowisko ( Dz. U. Nr 199, 

poz. 1227 ze zm. ), po rozpatrzeniu wniosku W6jta Gminy Bodzan6w z dnia 15 stycznia 2013 roku ( 

data wptywu 17.01.2013r) w przedmiocie uzgodnienia Decyzji 0 warunkach zabudowy dla inwestycji 

pn. : "budowa elektrowni wiatrowej wraz z infrastrukturq towarzyszqcq, na dziatce nr ewid. 7/10 w 

miejscowosci Artuchowo gm. Bodzan6w oraz zjazdu z drogi gminnej - nr ewid. 48 - poprzez dziatki nr 

ewid. 21/1 i 13 w obr~bie Swi~cice Nowe w gminie Mata Wies" 

postanawiam 

Uzgodnic Decyzj~ 0 warunkach zabudowy dla inwestycji pn. : "budowa elektrowni wiatrowej 

wraz z infrastrukturq towarzyszqcq, na dziatce nr ewid. 7/10 w miejscowosci Artuchowo gm. 

Bodzan6w oraz zjazdu z drogi gminnej - nr ewid. 48 - poprzez dziatki nr ewid. 21/1 i 13 w obr~bie 

Swi~cice Nowe w gminie Mata Wies" w tresci decyzji odpowiadajqcej realizacji inwestycji na terenie 

gminy Mata Wies . 

uzasadnienie 

W6jt Gminy Mata Wies pismem z dnia 15 stycznia 2013 roku ( data wptywu 17.01.2013r) 

wystqpit 0 uzgodnienie Decyzji 0 warunkach zabudowy dla inwestycji pn. : "budowa elektrowni 

wiatrowej wraz z infrastrukturq towarzyszqcq, na dziatce nr ewid. 7/10 w miejscowosci Artuchowo 

gm. Bodzan6w oraz zjazdu z drogi gminnej - nr ewid. 48 - poprzez dziatki nr ewid. 21/1 i 13 w 

obr~bie Swi~cice Nowe w gminie Mata Wies. 

Organ Gminy Mata Wies dziatajqc w " porozumieniu" okresla swoje stanowisko odnoszqce si~ 

do realizacji inwestycji na terenie gminy Mata Wies w takiej tresci, kt6ra odpowiada tresci decyzji, a 

wi~c uzgodnienie dotyczy zjazdu z drogi gminnej - nr ewid. 48 - poprzez dziatki nr ewid. 21/1 i 13 w 

obr~bie Swi~cice Nowe w gminie Mata Wies. 

Po przeanalizowaniu przekazanego przez W6jta Gminy Bodzan6w w sprawie materiatu W6jt 

Gminy Mata Wies postanowit jak na wst~pie. 

pouczenie 

Od Niniejszego postanowienia stuiy stronom wniesienie zaialenie do Samorzqdowego Kolegium 

Odwotawczego w Ptocku za posrednictwem W6jta Gminy Mata Wies w terminie 7 dni od dnia 

dor~czenia. 
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