Znak sprawy: GOŚ.6220.17.2011.2012

Moszczenica, 2012-06-26

POSTANOWIENIE
Na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dn. 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego
(tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) w związku z prowadzonym
postępowaniem na wniosek PROKON NEW ENERGY POLAND Sp. z o. o. o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

zawiadamiam
iż powyższa sprawa nie może być załatwiona w przewidzianym przez kpa. terminie
oraz wyznaczam nowy termin załatwienia sprawy na dzień 31 sierpnia 2012 roku.
UZASADNIENIE
P. Marta Kaczmarek PUH Eko-Perfekt ul. Niecała 19, 97-300 Piotrków Trybunalski
reprezentująca PROKON NEW ENERGY POLAND Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku,
ul. Budowlanych 64 D, 80-298 Gdańsk wnioskiem z dnia 13.05.2011 r. wystąpiła o wydanie
decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na „budowie farmy wiatrowej w Czarnocinie wraz z urządzeniami do
przesyłania energii elektrycznej oraz infrastrukturą towarzyszącą”, przewidzianego do
realizacji w następujących obrębach geodezyjnych: Czarnocin, Tychów, Bieżywody, Kalska
Wola, Budy Szynczyckie, Biskupia Wola na terenie gminy Czarnocin
powiat piotrkowski, województwo łódzkie.
Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanych
przedsięwzięć wymaga zasięgania opinii oraz uzgodnień z innymi organami. Przedłożony
przez inwestora raport (którego obowiązek sporządzenia nałożono postanowieniem z dnia
03.08.2011 r.) wymaga uzupełnienia, gdyż nie zawiera wystarczających informacji do
wydania przez organ ochrony środowiska postanowienia uzgadniającego warunki realizacji
przedsięwzięcia, które z kolei jest niezbędne do wydania decyzji w przedmiotowej sprawie.
Ponadto z chwilą uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia zostanie wszczęte
postępowanie z udziałem społeczeństwa. Z uwagi na powyższe nie ma możliwości wydania
decyzji w przewidzianym przez kpa. terminie.
Dlatego też na podstawie art. 36 §1 kpa. wyznaczony został nowy termin załatwienia
sprawy na dzień 31 sierpnia 2012 roku.
POUCZENIE
Postanowienie jest ostateczne i nie podlega zaskarżeniu. Strona może zaskarżyć
postanowienie w odwołaniu od decyzji kończącej postępowanie w niniejszej sprawie.
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