
Ostrowek dnia 19.12.2012r.
n

NaszZnak: IN.6220.18.2012

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeksu postejDowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm.) w zwi^zku z art. 63 ust.
5 i 6 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udost^pnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 z pozn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku EKO-
WIATR BIS Krzysztof Statuch, ul. Jana Pawla II 52/23, 98-200 Sieradz w sprawie wydania
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsi^wzi^cia polegaj^cego na budowie
wolnostojqeej elektrowni wiatrowej o mocy 3.0 MW, zlokalizowanej na dzialce, numer
ewidencyjny 73 obreb 14 Niemierzyn wraz z infrastruktura^ towarzysza^ca^ w tym: stacja,
transformatorowa^ przy^czem energetycznym, placem manewrowym i drogq. dojazdow^.

postanawiam

zawiesic post^powanie w sprawie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach do czasu
przedtozenia przez wnioskodawc^ raportu o oddziatywaniu przedsi$wzi?cia na srodowisko.

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 12.12.2012r. znak: IN.6220.18.2012 zobowiajzano Inwestora
do sporza^dzenia raportu o oddzialywaniu na srodowisko przedsi^wziecia polegaja^cego na
budowie wolnostoja^cej elektrowni wiatrowej o mocy 3.0 MW, zlokalizowanej na dzialce,
numer ewidencyjny 73 obr^b 14 Niemierzyn wraz z infrastrukturq. towarzysza^ w tym: stacja^
trans formatorowa^ przylaezem energetycznym, placem manewrowym i drog^dojazdowq..

Zgodnie z art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udost^pnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 z pozn. zm.)
organ prowadz^cy post^powanie w sprawie wydania decyzji srodowiskowej, zawiesza
post^powanie do czasu przedtozenia przez wnioskodawc^ raportu o oddzialywaniu
przedsi^wzi^cia na srodowisko.

Maj^c powyzsze na uwadze postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie
Na niniejsze postanowienie nie sluzy zazalenie.

Otrzymuje:
1. Inwestor

EKO-WIATR BIS Krzysztof Statuch
ul. Jana Pawla II 52/23
98-200Sieradz

2. Strony post^powania
3. Tablica ogloszen solectwa Niemierzyn
4. Tablica ogloszen Urz^du Gminy Ostrowek
5. BIP Urz^du Gminy Ostrowek
6. a/a


