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Postanowienie
Na podstawie art. 69 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
ocenach oddziaływania na środowisko ( tekst jednolity - Dz.U.2013.poz.1235 z póżn.zm.),
art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego
(tekst jednolity – Dz .U. 2013 r. poz.267 z pożn.zm.) po rozpatrzeniu wniosku Alma Viento
Sp. z o.o. z dnia 8 maja 2015 roku dotyczącego wszczęcia postępowania administracyjnego
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego
przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej waz z infrastrukturą
towarzyszącą na działce oznaczonej w ewidencji gruntów wsi Wyrzyki numerem 94/1, gmina
Świercze
WÓJT GMINY NOWE MIASTO

postanawia
zawiesić postępowanie wszczęte z wniosku Alma Viento Sp. z o.o. z dnia 8 maja 2015 roku
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego
przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej waz z infrastrukturą
towarzyszącą na działce oznaczonej w ewidencji gruntów wsi Wyrzyki numerem 94/1, gmina
Świercze do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu
przedsięwzięcia na środowisko

Uzasadnienie
Wnioskiem z dnia 8 maja 2015 roku inwestor – Alma Viento Sp. z o.o zwrócił się do Wójta
Gminy Nowe Miasto o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla
planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej waz z
infrastrukturą towarzyszącą na działce oznaczonej w ewidencji gruntów wsi Wyrzyki
numerem 94/1, gmina Świercze.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony środowiska przedmiotowa
inwestycja obejmująca budowę elektrowni wiatrowej o mocy 2 MW i wysokości 120 m
zaliczana jest
do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na
środowisko, dla której obowiązek sporządzenia raportu może być wymagany. Stanowi o tym
§ 3 ust. 1 pkt. 6 lit.b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U Nr 213, poz. 1397 z
późn.zm.) - instalacje wykorzystujące do wytwarzania energii elektrycznej energię wiatru
inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 5, o całkowitej wysokości nie niżej niż 30 m.
Z kolei zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity-Dz.U.2013.poz.1235 z póżn.zm.)
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wymaga realizacja
planowanych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko,
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jeżeli obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
został stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1.
W toku postępowania Wójt Gminy Nowe Miasto wydał postanowienie Nr ITI.6220.5.2015.EG
w dniu 5 października 2015 roku stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i sporządzenia raportu oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko argumentując wydanie postanowienia
rodzajem
przedsięwzięcia i jego usytuowaniem.
Przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko pozwoli precyzyjnie określić zasięg,
częstotliwość i odwracalność oddziaływania przedsięwzięcia.
Zgodnie z treścią art. 69 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity -Dz.U.2013.poz.1235 z póżn.zm.),
organ wydaje postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o
oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono jak w sentencji.
Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.
Otrzymują:
1.Inwestor – Alma Viento Sp. z o.o.
2.Właściciel działki nr 94/1 położonej we wsi Wyrzyki
3.Strony postępowaniana podstawie art. 74 ust. 3 w/w ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko(
tekst jednolity-Dz.U.2013.poz.1235 z póżn.zm.) organ prowadzący postępowanie w sprawie dokonuje zawiadomień w
trybie art. 49 KPA.
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