REGIONALNY DYREKTOR
oCHRoNY Śnonowrsra

Poznań, 30-05-201 8

w Poznaniu

woo-t

t.420.1 49.2018. EK.

1

Zawiadomienie

Na podstawie ań. 61 s 4, w trybie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz' U. z 2017 r. poz. 1257 z poŹn. zm.)' dalej k.p.a.,
wzwiązku zart.74 ust. 3 ustawy z dnia 3 paŹdziernika 2008r. o udostępnieniu informacji
o środowisku ijego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko(Dz. U. z 2017 r' poz. 1405 z póŹn. zm.), dalej ustavvy ooś
zawiadamiam strony postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu
elektrowni wiatrowych ,,Poniec ll'' w Grninie Poniec wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
składającego się maksymalnie z 2 turbin o łącznej mocy do 3,3 MW w miejscowości
Czarkowo, Rokosowo. Postępowanie zostało wszczęto na wniosek EKo ENERG|A Jozef
Pawlikowski-Bulcyk i Wspólnicy spółka komandytowa, Al. Solidarności11512, 00-140

Warszawa.

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Regionalnej
Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Poznaniu, ul' Jana Henryka Dąbrowskiego 79, pokÓj 1108,
piętro Xl, w godzinach:
- poniedziałek: 8:30 - 16:00,
- od wtorku do piątku: 8:15 _ 15.00.
Jednocześnie,na podstawie ań' 36 $1, w trybie ar1. 49 k.p'a', w związku z ań. 74 ust" 3
ustawy ooŚ zawiadamiam, Że postanowienie co do potrzeby pzeprowadzenia oceny
oddziaływania przedsięwzięcia na środowiskow toku postępowania o wydanie decyzji o
Środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu
elektrowni wiatrowych ,,Poniec ll'' w Gminie Poniec wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
składającego się maksymalnie z 2 turbin o łącznej mocy do 3,3 MW w miejscowości
Czarkowo, Rokosowo nie mogło być wydane w terminie. Ponadto zawiadamiam, że sprawa
dotycząca wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww' pzedsięwzięcia,
nie mogła być załatwiona w terminie'
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Wobec powyższego zawiadamiam
wyznaczeniu nowego terminu wydania
postanowienia co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko do 1.07.2018 r. oraz o Wznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy do
2.08.2018 r.
Na podstawie art. 37 s 1 k.p.a. stronje służyprawo do wniesienia ponaglenia do
Generalnego Dyrektora ochrony Środowiska za poŚrednictwem Regionalnego byrektora

ochrony Srodowiska w Poznaniu jeŻeli nie załatwiono sprawy w terminie okreśIonym w aft.
35 k.p.a. Iub pnepisach szczegÓlnych aniw terminie wskazanym zgodnie z ałt. 36 $ 1 k.p.a.
(bezczynność)lub jeżeli postępowanie jest prowadzone dłuŻej niŻ jest to niezbędne do
załatwienia spraw @rzewlekłość).Ponaglenie zawiera uzasadnienie (ań. 37 s 2 k.p.a.).

Jednocześnie, informuję strony postępowania, że zawiadomienia o pozostałych
czynnościach organu w przedmiotowej sprawie, publikowane będą wyłącznie na stronie
Biuletynu lnformacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Poznaniu, pod
adresem : http://bip. poznan. rdos.qov. pl

Publiczne udostępnienie.niniejszego zawiadomienia w Biuletynie lnformacji Publicznej
Regionalnej Dyrekcji Ochrony środowiska w Poznaniu następuje z óniem 4.06'2018 r.
z up. Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Poznaniu
Zbigniew Gołębiewski
Kierownik oddziału
Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach
l PrzedsięwzięĆ Liniowych
ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 79, 60_529 Poznań, tel. 61 639 64 00, faks 61 639 64 47,
sekretariat. poznan @rdos. gov. pl, poznan. rdos. gov. pl

