
                                                                                                             Skulsk , dn. 05.02.2013 r. 

WRINŚ 6220.13.14.2012

P o s t a n o w i e n i e 

            Na podstawie art.  97 § 2 i art.  123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.  Kodeks  
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.), 
                                                      

p o s t a n a w i a m

podjąć  postępowanie  w  sprawie  wydania  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach 
przedsięwzięcia  pn.  budowie  farmy wiatrowej  liczącej  15  siłowników o  mocy 2  MW na 
terenie działek oznaczonych nr ewid. 194/1, 194/2, 3, 4/3, 5, 6/2, 9, 13, 16, 17, 20, 21, 24, 25, 
28,  29,  32,  33,  34,  38,  42,  43,  46,  48,  49/4  w obrębie  geodezyjnym  Kobylanki  oraz  na 
działkach o numerach ewid. 103, 104, 105, 106, 107/2, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114,  
115,  116,  117,  118  w  obrębie  geod.  Popielewo zawieszone  postanowieniem  z  dnia 
30.10.2012 r.

U z a s a d n i e n i e

WIND EN-1  wystąpił z wnioskiem  z dnia 14.08.2012  r.( data wpływu do tut. Urzędu 
24.08.2012  r.)  o  wydanie  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  na  realizację 
przedsięwzięcia polegającego na: budowie farmy wiatrowej liczącej 15 siłowników o mocy 2 
MW na terenie działek oznaczonych nr ewid. 194/1, 194/2, 3, 4/3, 5, 6/2, 9, 13, 16, 17, 20, 21, 
24, 25, 28, 29, 32, 33, 34, 38, 42, 43, 46, 48, 49/4 w obrębie geodezyjnym Kobylanki oraz na 
działkach o numerach ewid. 103, 104, 105, 106, 107/2, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114,  
115,  116,  117,  118  w  obrębie  geod.  Popielewo, załączając  kartę  informacyjną 
przedsięwzięcia.  

Na  podstawie  art.  64  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. Nr 199, poz.  1227) Wójt Gminy Skulsk 
zwrócił  się  do Regionalnego  Dyrektora  Ochrony Środowiska  w Poznaniu  i  Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie o opinię co do potrzeby przeprowadzenia 
oceny  oddziaływania  na  środowisko  i  ewentualnego  zakresu  raportu  dla  przedmiotowego 
przedsięwzięcia. 

Państwowy  Powiatowy  Inspektor  Sanitarny  w  Koninie  postanowieniem  z  dnia 
11.09.2012 r.(  data  wpływu do tut.  Urzędu  14.09.2012 r.)  sygn.  sprawy  ON-NS-72/2/1 
-88/12  r.  stwierdził  potrzebę  przeprowadzenia  oceny  oddziaływania  przedsięwzięcia  na 
środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu zwrócił się do Wójta Gminy 
Skulsk z prośbą o wyjaśnienie,   na których działkach zlokalizowana będzie infrastruktura 
techniczna.  Wójt  Gminy  Skulsk  pismem  z  dnia  02.10.2012  r.  wyjaśnił   Regionalnemu 
Dyrektorowi Ochrony Środowiska kwestię infrastruktury technicznej. Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska w Poznaniu  postanowieniem z dnia  18.10.2012 r.( data wpływu do tut. 
Urzędu 22.10.2012 r.) sygn. sprawy WOO-I.4240.350.2012.AR1 uznał, że istnieje potrzeba 
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.



Postanowieniem  z  dnia  29.10.2012  r.  Wójt  Gminy  Skulsk  stwierdził  potrzebę 
przeprowadzenia  oceny  oddziaływania  przedsięwzięcia  na  środowisko  oraz  wykonanie 
raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia. 

W dniu 05.02.2013 r.  wnioskodawca uzupełnił  wniosek o raport  oddziaływania  na 
środowisko  dla  przedsięwzięcia  polegającego  na:  budowie  farmy  wiatrowej  liczącej  15 
siłowników o mocy 2 MW na terenie działek oznaczonych nr ewid. 194/1, 194/2, 3, 4/3, 5, 
6/2, 9, 13, 16, 17, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 32, 33, 34, 38, 42, 43, 46, 48, 49/4 w obrębie 
geodezyjnym Kobylanki oraz na działkach o numerach ewid. 103, 104, 105, 106, 107/2, 108, 
109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118 w obrębie geod. Popielewo

Wobec powyższego postanowiono jak na wstępie.  
   

P o u c z e n i e 

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie. 

                                                                 z up.Wójta
                    mgr Jarosław Goiński

     Sekretarz Gminy

Ponieważ  w  powyższej  sprawie  liczba  stron  postępowania  o  wydanie  decyzji 
o  środowiskowych  uwarunkowaniach  przekracza  20,  zgodnie  z  art.  74  ust.  3  ustawy 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227) 
oraz art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego – obwieszczenie zostało podane do 
publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznych 
Gminy  Skulsk,  na  tablicy  ogłoszeń  Urzędu  Gminy  Skulsk,  przekazano  sołtysowi  wsi 
Kobylanki  i  Popielewo  I  i  II  z  prośbą  o  podanie  do  publicznej  wiadomości  w  sposób 
zwyczajowo przyjęty.  


