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OBWIESZCZENIE

Burmistrz Mogilna informuje, że na podstawie art. 97 § 2 oraz art. 101 § 1 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267
z późn. zm.) oraz w związku z art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 3 października 2008 roku 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.) podjął z urzędu
zawieszone postępowanie administracyjne w sprawie wydania 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”.
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
dnia
10
stycznia
2014r.
wydał
postanowienie
(znak:
WGS.600.100.4.2013.2014) o zawieszeniu postępowania w przedmiocie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez 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 prowadzonego
postępowania administracyjnego, postanowiono o jego podjęciu z urzędu.
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