GNR IV 6220.11.2012

Polanów 2013.01.08
DECYZJA

Na podstawie:
- art. Art. 105. § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
( Dz.U. 1060 Nr 30 poz. 168).
Umarzam
postępowanie z wniosku Państwa Wiesława i Elżbiety Zinka w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na: : Budowie Farmy

Wiatrowej w Wielinie na dz. nr 102, 17, 9, 7, 4/1, 2, 27 9 wież po 3 MW=27MW. Zadanie
Wielin I.
UZASADNIENIE
W dniu 6 grudnia 2012 r. na wniosek Państwa Wiesław i Elżbieta Zinka zostało wszczęte
postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie Farmy Wiatrowej w
Wielinie na dz. nr 102, 17, 9, 7, 4/1, 2, 27 9 wież po 3 MW=27MW. Zadanie Wielin I.
Równocześnie organ zawiadomił pismem nr GNR IV 6220.11.2012 strony postępowania i
wystąpił z wnioskami do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wydział
Spraw Terenowych w Koszalinie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
Koszalinie. PPIS w Koszalinie pismem nr PS-N-NZ/4010/56/12 z dnia 21.12.20`12 r., data
wpływu 28.12.2012 r. stwierdził potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania powyższego
przedsięwzięcia i określił zakres raportu. RDOŚ WST W Koszalinie pismem nr WSTK.4240.330.2012.ML z dnia 24.12.2012 r., data wpływu 27.12.2012 r. wezwał Burmistrza
Polanowa do uzupełnienia wniosku w zakresie przedłożenia:
1) „karty informacyjnej przedsięwzięcia" sporządzonej, zgodnie z art. 3 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 (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.). Przedłożona „karta informacyjna
przedsięwzięcia" nie spełnia kryteriów określonych w ww. artykule, opis walorów
środowiskowych miejsca przeznaczonego pod przedmiotową inwestycję obejmuje
teren zlokalizowany w województwie pomorskim, zamiast terenu objętego analizą tj.
obrębu Wielin, gm. Polanów, tym samym nie daje podstaw do zajęcia stanowiska w
przedmiotowej sprawie;
2) wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach skierowanego do
Burmistrza Polanowa, zgodnego z art. 74 ust. 1 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 z późn. zm.). Załączony wniosek Inwestora o wydanie decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji, opiera się na
nieaktualnych przepisach.
Dodatkowo Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie WST w Koszalinie
poinformował, że autor „karty informacyjnej przedsięwzięcia" opiera się na nieaktualnym:
a) rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych
uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o
oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.),

b) rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 178, poz. 1841).
Poinformowano inwestora, że na podstawie art. 64 § 2 Kodeksu postępowania
administracyjnego nie usunięcie braków w ww. zakresie, w terminie określonym przez
organ administracji, spowoduje pozostawienie sprawy bez rozpoznania.
W związku z tym, że wskazane powyżej braki nie zostały uzupełnione w określonym terminie
sprawę pozostawiono bez rozpatrzenia i postanowiono jak w sentencji.
POUCZENIE
Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Koszalinie za pośrednictwem Burmistrza Polanowa , w terminie 14 dni od daty otrzymania
decyzji.

Decyzja została podana do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie jej na stronie
internetowej UM w Polanowie, http://www.bip.polanow.pl

Otrzymują:
Strony Postępowania wg wykazu.

