
WGJTGMINy 
Wisniewo Wisniewo, dn. 17.08.2016 r.woi. mazO\vipck!', 

RGBK 6220.01.2016 

POSTANOWIENIE 


o zawieszeniu post~powania administracyjnego z wniosku osoby, na ktorej z~danie 


post~powanie zostalo wszcz~te 


Na podstawie art. 98 § 1, art. 101 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu post~powania 

administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 23), po rozpoznaniu wniosku 

WINDPROJEKT Sp. z 0.0. Sp. k. ul. Pi~kna 24/26 All, 00-549 Warszawa 0 zawieszenie 

post~powania administracyjnego dotyczC!tcego wydania decyzji 0 srodowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizacj~ przedsi~wzi~cia pn. Zesp61 Elektrowni Wiatrowych 

"Park Wisniewo" gm. Wisniewo. 

Uzasadnienie 

WINDPROJEKT Sp. z o. o. sp. k. uL Pi~kna 24/26A11,00-549 Warszawa pismem z 

dnia 21.12.2015 r. wystc:tPil do W6jta Gminy Wisniewo 0 wydanie decyzji 0 srodowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizacj~ dla przedsi~wzi~cia pn. Zesp61 Elektrowni Wiatrowych 

"Park Wisniewo" gm. Wisniewo. Zgodnie z przepisami art.70 ustawy z dnia 3 paidziemika 

2008 r. 0 udost~pnieniu informacji 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 wystc:tPil 

do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Warszawie oraz do Panstwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitamego w Mlawie z prosbC!t 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 

ZNS.471.02.2016 z dnia 22.01.2016 r. stwierdzil potrzeb~ przeprowadzenia oceny 

oddzialywania na srodowisko. 
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W6jt Gminy WiSniewo postanowieniem RBGK 6220.01.2016 r. z dnia 24.02.2016 r. nalozyl 

obowi'lzek przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla przedmiotowego 

przedsi~wzi~cia. 

Pa6stwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Mlawie pismem ZNS.471.36.2016 z dnia 

03.06.2016 r. uznal za konieczne uzupelnienie dokumentacji. Regionalny Dyrektor Ochrony 

Srodowiska w Warszawie pismem WOOS -II.4240.211.2016.PC z dnia 21.08.2016 r. 

wezwal Inwestora do uzupelnienia raportu ooS. 

WINDPROJEKT Sp. z o. o. sp. k. uL Pi~kna 24/26AJI,00-549 Warszawa pismem z dnia 

19.07.2016 r. wni6s1 0 zawieszenie post~powania administracyjnego. Zgodnie z art.98 § 1 

Kpa organ administracji publicznej moze zawiesic post~powanie, jesli wysUWi 0 to strona, na 

kt6rej i:ctdanie post~powanie to zostalo wszcz~te, a nie sprzeciwiaj'l si~ temu inne strony oraz 

nie zagrai:a to interesowi spolecznemu. 

Bior'lc pod uwag~ powyzsze postanowiono jak w sentencji. 

Na postanowienie w sprawie zawieszenia post~powania stronom przysluguje zai:alenie do 

Samorz'ldowego Kolegium Odwolawczego w Ciechanowie w terminie 7 dni od dnia 

otrzymania niniejszego postanowienia, za posrednictwem W6jta Gminy Wisniewo. 

OJTA 

mgr 11. ita Rcjl1iak 
SEKRE ARZ GMIN)" 

Otrzymuj'l: 

1. WINDPROJEKT Sp. z o. o. sp. k. uL Kr610wej Jadwigi 20,88-100 Inowroclaw 

2. Tablica ogloszen Urz~du Gminy w Wisniewie 

3.Strana intemetowa Urz~du Gminy w Wisniewie 

4.aJa 

2 

http:II.4240.211.2016.PC

