
                                               Skulsk, dnia  30.09.2013 r.
G 6220.12.18.2012

DECYZJA

Na  podstawie  art.  105  §  2  ustawy  z  dnia  14  czerwca  1960  roku  Kodeks  postępowania 
administracyjnego ( Dz. U. z 2013 r, poz. 267 ze zmianami )

umarzam postępowanie

wszczęte  na wniosek  WIND EN – 1 Sp. z.o.o   w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej 
liczącej 15 siłowników o mocy 2 MW na terenie działek oznaczonych nr ewid. 132/1, 97/2, 94/1, 
95,  96/2,  96/3,  135, 136,  140, 141,144,146,147,151/1,151/2 w obrębie geodezyjnym Buszkowo 
Parcele oraz na działkach o numerach ewid. 39,36/3,33/1,32/2 w obrębie geod. Dzierżysław.

Uzasadnienie
WIND  EN  –  1  Sp.  z.o.o  wystąpił  z  wnioskiem  o  wydanie  decyzji   o  środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej 
liczącej 15 siłowników o mocy 2 MW na terenie działek oznaczonych nr ewid. 132/1, 97/2, 94/1, 
95,  96/2,  96/3,  135, 136,  140, 141,144,146,147,151/1,151/2 w obrębie geodezyjnym Buszkowo 
Parcele oraz na działkach o numerach ewid. 39,36/3,33/1,32/2 w obrębie geod. Dzierżysław.
W dniu 03.09.2012  r. sygn. sprawy WRINŚ 6220.12.4.2012 i 6220.12.5.2012  Wójt Gminy Skulsk 
wystąpił  do  Regionalnego  Dyrektora  Ochrony  Środowiska  w  Poznaniu  i  Państwowego 
Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego  w  Koninie  z  prośbą  o  wyrażenie  opinii  w  przedmiocie 
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Państwowy  Powiatowy Inspektor 
Sanitarny w Koninie pismem z dnia 11 września 2012 r.(data wpływu do tut. Urzędu 14.09.2012 r.)  
sygn. sprawy ON.NS-72/2/1-87/12 stwierdził potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na 
środowisko.  W dniu  19.09.2012  r.  (  data  wpływu do  tut.  Urzędu  24.09.2012  r.  )   Regionalny 
Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu zwrócił się z prośbą o udzielenie informacji w zakresie 
infrastruktury  technicznej,  na  co  Wójt  Gminy  Skulsk  pismem  z  dnia   02.10.2012  r.  udzielił 
stosownych  wyjaśnień.Regionalny  Dyrektor  Ochrony  Środowiska  w  Poznaniu  pismem  z  dnia 
18.10.2012  r.  (  data  wpływu  do  tut.  Urzędu  22.10.2012  r.  )  wydał  postanowienie  w  sprawie 
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz określił zakres raportu. 
Wójt Gminy Skulsk w dniu 29.10.2012 r. nałożył na wnioskodawcę obowiązek przeprowadzenia 
oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko oraz określił zakres raportu. 
W dniu  30.10.2012 r.  Wójt  Gminy Skulsk  zawiesił  postępowanie  do  czasu  przedłożenia  przez 
wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. W dniu 18.02.2013 roku 
wnioskodawca złożył wniosek o podjęcie postępowania oraz przedłożył raport o oddziaływaniu na 
środowisko. Wójt Gminy Skulsk w dniu 18.02.2013 r. podjął postępowanie, oraz zawiadomił strony 
w formie obwieszczenia o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia 
na  środowisko,  w  ramach  której  sporządzony  jest  raport,  przed  wydaniem  decyzji  o 
środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej 
liczącej 15 siłowników o mocy 2 MW na terenie działek oznaczonych nr ewid. 132/1, 97/2, 94/1, 
95, 96/2, 96/3, 135, 136, 140, 141,144,146,147,151/1,151/2 w obrębie  geodezyjnym Buszkowo 
Parcele  oraz  na  działkach  o  numerach  ewid.  39,36/3,33/1,32/2  w  obrębie  geod.  Dzierżysław. 



Jednocześnie zawiadomił, że w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia 
zainteresowani mogą zapoznać się z zebranym materiałem, uzyskać wyjaśnienia, a także składać 
wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Skulsk, ul. Targowa 2, 62-560 Skulsk. W dniu 19.02.2013 
roku Wójt Gminy Skulsk wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie z prośbą o uzgodnienie warunków 
realizacji  przedmiotowego  przedsięwzięcia  .  W  dniu  08.03.2013  r.  Wójt  Gminy  Skulsk 
poinformował RDOŚ w Poznaniu o przeznaczeniu terenu planowanego pod inwestycje w studium 
uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  Gminy  Skulsk.  Państwowy 
Powiatowy Inspektor Sanitarny postanowieniem z dnia 13.03.2013 r. ( data wpływu do tut. Urzędu 
15.03.2013 r. ) uzgodnił warunki potrzebne do realizacji planowanego przedsięwzięcia, natomiast 
RDOŚ  w  Poznaniu  dnia  19.03.2013  r.  wezwał  wnioskodawcę  do  uzupełnienia  raportu  o 
oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. W dniu 29.03.2013 r. inwestor wystąpił do RDOŚ w 
Poznaniu z prośbą o wydłużenie terminu do 30.04.2013 r., na co organ uzgadniający wyraził zgodę. 
Inwestor w dniu 13.05.2013 r. ( data wpływu do tut.  Urzędu 15.05.2013 r.  ) przesłał  do Wójta 
Gminy  Skulsk  wniosek  o  doprecyzowanie  zapisów  we  wniosku,  w  związku  z  nieścisłościami 
zawartymi w raporcie  o oddziaływaniu  przedsięwzięcia na środowisko. W dniu  19.06.2013 r. 
wnioskodawca przesłał uzupełniony o uwagi  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska raport 
o oddziaływaniu na środowisko, który osobiście dostarczył do siedziby RDOŚ w Poznaniu. W dniu 
20.06.2013 r.  Wójt  Gminy Skulsk  przesłał  do  RDOŚ w Poznaniu  kserokopie  złożonego  przez 
WIND  EN  –  1  wniosku  o  doprecyzowanie  zapisów  we  wniosku  o  wydanie  decyzji  o 
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedmiotowego  przedsięwzięcia. W dniu 
20.06.2013 r.  Wójt Gminy Skulsk z uwagi na zmiany jakie zaszły w raporcie o oddziaływaniu 
przedsięwzięcia na środowisko zwrócił się z prośbą do PPIS w Koninie o zajęcie stanowiska , co do 
podtrzymania  opinii  wydanej  w  dniu  13.03.2013  r.  dot.  uzgodnienia  warunków  realizacji 
przedmiotowego przedsięwzięcia, z uwagi na uzupełnione na prośbę RDOŚ w Poznaniu zmiany 
jakie  zaszły  w  raporcie.  Państwowy  Powiatowy  Inspektor  Sanitarny  postanowieniem  z  dnia 
10.07.2013  r.(  data  wpływu  do  tut.  Urzędu  15.07.2013  r.)   podtrzymał  swoje  wcześniejsze 
uzgodnienie odnośnie budowy farmy wiatrowej. W dniu 15.07.2013 r.  inwestor złożył wniosek o 
rozszerzenie inwestycji  na działkę nie ujętą wcześniej  we wniosku, różnica powstała w wyniku 
uzupełnienia raportu  na wniosek RODŚ w Poznaniu. W dniu 18.07.2013 r. Wójt Gminy Skulsk 
poinformował  wnioskodawcę  o  braku  możliwości  dopisania  dodatkowej  działki  w  toku 
postępowania,  gdyż  organy  uzgadniające  na  temat  dodatkowej  działki  się  nie  wypowiedziały. 
Wezwał wnioskodawcę w terminie 7 dni do zajęcia stanowiska odnośnie podtrzymania wniosku o 
uwzględnienie nowej  działki.  W dniu 26.07.2013 r.  RDOŚ w Poznaniu poprosił   Wójta Gminy 
Skulsk o wyjaśnienie, dlaczego dodatkowa działka nie została ujęta we wniosku o wydanie decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia, Wójt 
Gminy Skulsk na pismo to nie odpowiedział ponieważ, w międzyczasie Inwestor wystąpił do Wójta 
Gminy Skulsk z wnioskiem o umorzenie toczącego się postępowania.  Wniosek w tym zakresie 
został złożony 13.08.2013 r.  Organ orzekający dnia 26.08.2013 r. zawiadomił strony o zakończeniu 
niniejszego postępowania ( znak pisma WRINŚ 6220.12.16.2012) oraz powiadomił ,iż zgodnie z 
art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 
2013  r,  poz.  267  ze  zmianami)  strony  mogą  wypowiedzieć  się  co  do  zebranych  dowodów  i 
materiałów oraz zgłosić żądania w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma w siedzibie 
tutejszego  Urzędu  Gminy  przy  ul.  Targowej  2  w  Skulsku.  Do  tutejszego  Urzędu  Gminy  nie 
wpłynęły żadne wnioski i żądania. W dniu 30.08.2013 r. Wójt Gminy Skulsk powiadomił RDOŚ w 
Poznaniu o wniosku Inwestora  o umorzenie  postępowania. 
Umorzeniu  postępowania  nie  sprzeciwiają  się  inne  strony  i  nie  jest  to  sprzeczne  z  interesem 
społecznym, dlatego należało wydać decyzję jak w sentencji. 



Pouczenie
Od  niniejszej  decyzji  służy  stronom  odwołanie  do  Samorządowego  Kolegium 

Odwoławczego w Koninie za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty doręczenia.

    Z up. Wójta
        mgr Jarosław Goiński

 Sekretarz Gminy

Otrzymują:

1. WIND EN - 1 Sp. z.o.o  ul. Złota 61, 62-800 Kalisz
2. Andrzej i Alina Kubaccy  zam. Buszkowo 25, 62-560 Skulsk
3. Małgorzata i Paweł Miedzińscy  zam. Paniewo 4, 62-560 Skulsk
4. Paweł Sobierajewicz  zam. Buszkowo Parcele 22, 62-560 Skulsk
5. Stanisław i Małgorzata Marcinkowscy  zam. Ościsłowo 39, 62-500 Wilczyn
6. Piotr Michalski zam. ul. Kilińskiego 3 m 100, 62-400 Słupca
7. Sławomir Majewski  zam. Buszkowo Parcele 48 A, 62-560 Skulsk
8. Andrzej Kasprzak  zam. Buszkowo Parcele 28, 62-560 Skulsk
9. Wojciech Zaczek  zam. Buszkowo Parcele 25, 62-560 Skulsk
10. Ewa i Zbigniew Tabaczka  zam. Ościsłowo 33, 62-550 Wilczyn
11. Alina Fabiszak  zam. Jeziora Wielkie 118, 88-324 Jeziora Wielkie
12. Karol i Irena Kwiatkowscy  zam. Dzierzysław 19, 62-560 Skulsk
13. Antoni Mrzewa  zam. Ościsłowo 36, 62-550 Wilczyn
14. Eryk Wiliński  zam. Ul. Szymanowskiego 3 m 22, 62-510 Konin
15. Tomasz i Aleksandra Taflińscy zam. Buszkowo Parcele 26, 62-560 Skulsk
16. Wioletta Rawicka  zam. Przysiek 81, 88-210 Dobre
17. Dorota Siwińska  zam. Buszkowo Parcele 41, 62-560 Skulsk
18. Wziętek Włodzimierz  zam. Łąkie 67/1, 88-320 Strzelno
19. tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Skulsk
20. Biuletyn Informacji Publicznej
21. Sołtysi Sołectwa Buszkowo Parcele i Dzierżysław
22. a/a


