Mogilno, 27 sierpnia 2015 r.
WGS.600.100.5.2013.2014.2015

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 97 § 2 i art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) w związku
z

art. 63 ust. 5 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.)

postanawiam
podjąć postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
w związku z

przedłożeniem

raportu o

oddziaływaniu

na środowisko dla

projektowanego

przedsięwzięcia polegającego na: „budowie jednego generatora energii wiatrowej o mocy do 1000 kW,
zamiast dwóch istniejących na nieruchomości oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 144
w miejscowości Strzelce, gmina Mogilno”
Uzasadnienie

W dniu 24 października 2013r. Do Urzędu Miejskiego w Mogilnie wpłynął wniosek firmy P.P.H.U.
Jan Margulski, ul. Sosnowa 1, 88 – 200 Radziejów, o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie jednego generatora energii
wiatrowej o mocy do 1000 kW, zamiast dwóch istniejących na nieruchomości oznaczonej jako działka
o numerze ewidencyjnym 144 w miejscowości Strzelce, gmina Mogilno”.
Po zapoznaniu się z załączoną do wniosku dokumentacją stwierdzono, iż inwestycja kwalifikuje
się do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 6 lit. b) rozporządzenia rady Ministrów z dnia 9
listopada 2010r. W sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U.
z 2010 r., Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.), który brzmi „instalacje wykorzystujące do wytwarzania energii
elektrycznej energie wiatru inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 5 o całkowitej wysokości nie niższej niż
30 m”.
Burmistrz Mogilna działając na podstawie art. 59 ust. 1, 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 wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mogilnie pismem z dnia 12
listopada 2013r. o opinię co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww.
przedsięwzięcia. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mogilnie pismem nr N.NZ-421-3-104/13
z dnia 26 listopada 2013r. wydał opinię sanitarną o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania
na środowisko dla tego przedsięwzięcia. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska postanowieniem
WOO.4240.892.2013.JM z dnia 3 grudnia 2013r. (data wpływu 10 grudnia 2013r.) także uznał

za konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowej inwestycji.
Analizując

wniosek

o

wydanie

decyzji

o

środowiskowych

uwarunkowaniach

wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia pod kątem uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem
przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz opinie organów
opiniujących, stosownie do przepisów art. 63 ust. 1 i 4 cytowanej ustawy, Burmistrz Mogilna nałożył
obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko i określił zakres
opracowania raportu oddziaływania na środowisko.
Burmistrz

Mogilna

WGS.600.100.4.2013.2014)
o

środowiskowych

dnia
o

10

stycznia

zawieszeniu

uwarunkowaniach

do

2014r.

postępowania
czasu

wydał
w

przedłożenia

postanowienie

przedmiocie
przez

(znak:

wydania

decyzji

wnioskodawcę

raportu

o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko złożony został przez Inwestora do tut.
urzędu dnia 27 lipca 2015r.
Mając

na

uwadze, iż

ustąpiły przyczyny

uzasadniające zawieszenie

postępowania administracyjnego, postanowiono jak w sentencji.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.
z up. Burmistrza
Arkadiusz Grobelski

Dyrektor
Wydziału Gospodarki Przestrzennej
i Ochrony Środowiska

Otrzymują:
1. Wnioskodawca
2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
ul. Dworcowa 81, 85-009 Bydgoszcz
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mogilnie
ul. Kościuszki 4, 88- 300 Mogilno
4. Strony postępowania wyznaczone zgodnie z listą stron załączoną do akt sprawy
5. Strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Mogilnie
6. Tablica Ogłoszeń
7. a/a

DW.

prowadzonego

