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WOJT GMINY 

Wisniewo 


woi. mawwieckie 
 Wisniewo, dn. 18.03.2016 r. 

RBGK 6220.01.2016 r. 

POSTANOWIENIE 

Na podstawie art.63 ust.5 i 6 ustawy z dnia 3 paidziemika 2008r. 0 udost~pnianiu 

infonnacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 

ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2013 r, poz. 1235 z pain. zm.) i § 3 ust.l 
pkt.6 lit. b rozporz4dzenia Rady Ministraw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 
przedsi~wzi~c mog4cych znacz4co oddzialywac na srodowisko m( Dz. U. Nr 213, poz.l397 z 
pam. zm.) w zwi4Zku z art. 123 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu post~powania 
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 267) po rozpoznaniu wniosku 
WINDPROJEKT Sp. z O. o. sp. k. ul. Pi~kna 24/26AIl ,00-549 Warszawa dotycZ4cego 
wydania decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj~ przedsi~wzi~cia 
pn. Zespal Elektrowni Wiatrowych "Park Wisniewo" gm. Wisniewo. 

postanawiam 

zawiesic post~powanie administracyjne w sprawie wydania decyzji 0 srodowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizacj~ przedsi~wzi~cia pn. Zesp61 Elektrowni Wiatrowych 
"Park Wisniewo" gm. Wisniewo, do czasu przedloi:enia przez wnioskodawc~ raportu 0 

oddzialywaniu w/w przedsi~wzi~cia na srodowisko. 

Uzasadnienie 

WINDPROJEKT Sp. z O. O. sp. k. ul. Pi~kna 24/26A11 ,00-549 Warszawa pismem z 
dnia 21.12.2015 r. wyst4Pil do W6jta Gminy Wisniewo 0 wydanie decyzji 0 srodowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizacj~ dla przedsi~wzi~cia pn. Zespal Elektrowni Wiatrowych 
"Park Wisniewo" gm. Wisniewo. Zgodnie z przepisami art.70 ustawy z dnia 3 paidziemika 
2008 r. 0 udost~pnieniu infonnacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w 
ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko Dz.U. Nr. 199 poz.1227 
W6jt Gminy Wisniewo pismem z dnia 07.01.2016 r. sygnatura RBGK 6220.01.2016 wyst4PiI 
do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Warszawie oraz do Paiistwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitamego w Mlawie z prosb4 0 wydanie opinii co do potrzeby 
przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej 
potrzeby - co do zakresu raportu 0 oddzialywaniu na srodowisko. Regionalny Dyrektor 
Ochrony Srodowiska w Warszawie postanowieniem WOOS -II.4240.52.2016.UW z dnia 
15.02.2016 r. wyrazil opini~ 0 koniecznosci przeprowadzenia oceny oddzialywania na 
srodowisko. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Mlawie pismem 
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ZNS.471.02.2016 z dnia 22.01.2016 r. stwierdzil potrzeb~ przeprowadzenia oceny 

oddzialywania na srodowisko. 

Wojt Gminy Wisniewo postanowieniem RBGK 6220.01.2016 r. postanowieniem z dnia 
24.02.2016 r. nalozyl obowitt.zek przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla 

przedmiotowego przedsi~wzi~cia. 

W zwi~zku z powyzszym z godnie z art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 3 pazdziemika 2008r. 0 

udost~pnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie 
srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2013 r, poz. 1235 z pom. 
zm.) w przypadku stwierdzenia obowitt.zku przeprowadzenia oceny oddzialywania 
przedsi~wzi~cie na srodowisko, organ wlasciwy do wydania decyzji 0 srodowiskowych 
uwarunkowaniach wydaje postanowienie 0 zawieszeniu post~powania do czasu przedlozenia 
przez wnioskodawc~ raportu 0 oddzialywaniu przedsi~wzi~ci an srodowisko. 
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