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Kleczew, dnia 24.03.2014 
 
 
 

 
 
 
 
Znak sprawy: GK.6220.00008.2014 
Numer pisma: GK.KW-00385/14 
 
 

OBWIESZCZENIE 
 

BURMISTRZA      GMINY  i  MIASTA    KLECZEW  
 
 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 j.t.), w związku z art. 74 ust. 3 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. z 2013 
r., poz. 1235 ze zm.),  Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew zawiadamia poprzez obwieszczenie, o 
wydaniu postanowienia w sprawie zawieszenia postępowania dla Inwestora (Pana Marcina 
Siedleckiego zam. ul. Pruszkowska 29/220, 03 – 119 Warszawa reprezentowanego przez 
pełnomocnika Pana Krzysztofa Krukowskiego prowadzącego działalność Earth energy z siedzibą 
Żakowice 1, 99 – 314 Krzyżanów) w brzmieniu: 
 
 
 

POSTANOWIENIE 
 
 

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 267 j.t.) i z art. 63 ust. 5 i 6 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. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) 
 
 
 

Postanawiam 
 

 
 
zawiesić postępowanie dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 
przedsięwzięcia pn. „Budowie elektrowni wiatrowej składającej się z jednej turbiny o mocy do 
3,5 MW, podziemnych linii SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, dróg 
wewnętrznych z placem montażowym oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych”. 
Lokalizacja na działce o nr ewid. 133/6, obręb Alinowo, gmina Kleczew do czasu przedłożenia do 
tut. organu raportu oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia. 
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Uzasadnienie 
 
 

Niniejsze postanowienie wydaje w związku z ustaleniem dla przedsięwzięcia pn. „Budowa 
elektrowni wiatrowej składającej się z jednej turbiny o mocy do 3,5 MW, podziemnych linii 
SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, dróg wewnętrznych z placem 
montażowym oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych”. Lokalizacja na działce o nr 
ewid. 133/6, obręb Alinowo, gmina Kleczew obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko oraz opracowania raportu oddziaływania tego przedsięwzięcia na 
środowisko. 
 
 
Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko zostało wydane 
po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie z dnia 14 
marca 2014 r. znak: ON.NS-72/2/1-20/14 r. (data wpływu: 20.03.2014 r.), opinii Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 18.03.2014 r. (data wpływu: 20.03.2014 r) znak: 
WOO.-I.4240.108.2014.ZP.3 oraz analizy danych zawartych w przedłożonej karcie informacyjnej i 
innych danych będących w posiadaniu tut. organu. 
 
Biorąc powyższe pod uwagę postanawiam orzec jak w sentencji. 
 
Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie 
 
 
Otrzymują: 

1. Pan Marcin Siedlecki 
2. Pan Krzysztof Krukowski - pełnomocnik 
3. Strony postępowania poprzez obwieszczenie (zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 

1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 j.t.)) - tablica 
ogłoszeń tut. Urzędu, 

4. strona internetowa WWW.bip.kleczew.pl 
5. miejsce inwestycji 
6. aa. 

 
 
 
Wszyscy zainteresowani w terminie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do 
publicznej wiadomości mogą zapoznać się z aktami sprawy wyłożonymi do wglądu w Urzędzie 
Gminy i Miasta Kleczew, przy Pl. Kościuszki 5, 62-540 Kleczew (pok. 205 w godzinach 
urzędowania). 


