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Ślesin, dn. 26.02.2015 r.

ZKŚ,6220.15.2014
POST ANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) oraz zgodnie z art. 63 ust. 5 i 6 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.)

Postanawiam

zawiesić postępowanie dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu 6 elektrowni wiatrowych o mocy
pojedynczej turbiny do 3,5 MW, linii SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi,
dróg
wewnętrznych
z
placami
montażowymi
oraz
niezbędnych
urządzeń
elektroenergetycznych, zlokalizowanych na działkach o numerach: 3 i 5, obręb Biskupie oraz
152, obręb Szyszynek
iniejsze postanowienie wydaje w związku z ustaleniem dla przedsięwzięcia polegającego na
budowie polegającego na budowie zespołu 6 elektrowni wiatrowych o mocy pojedynczej
turbiny do 3,5 MW, linii SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi,
dróg
wewnętrznych z placami montażowymi oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych,
zlokalizowanych na działkach o numerach: 3 i 5, obręb Biskupie oraz 152, obręb Szyszynek
gm. Ślesin obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
oraz opracowania raportu oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko. Postanowienie
o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko zostało wydane po
zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie pismo nr
O . S-72/211-87/14, opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu pismo
nr WOO-IV.4240.1183.20l4.ZP.3
oraz analizy danych zawartych w przedłożonej karcie
informacyjnej i innych danych będących w posiadaniu tut. organu.
Biorąc powyższe pod uwagę postanawiam orzec jak w sentencji.
Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.
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