Nowy Kawęczyn, dnia 22.02.2013 r.
Wójt Gminy Nowy Kawęczyn
ZI.7624.5.2010-2013
DECYZJA
Na podstawie z art. 105 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
– Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071
ze zmianami.) 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. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku pełnomocnika
Inwestora – PUH EkoPerfekt ul. Niecała 19, 97 - 300 Piotrków Trybunalski
z dnia 19.02.2013 r. (data wpływu do tut. Urzędu 19.02.2013 r.) w sprawie
umorzenia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na :
„ Budowie elektrowni wiatrowej składającej się z dwóch turbin wiatrowych
o maksymalnej mocy 1,2 MW, na działce o nr ewidencyjnym 224
w miejscowości Rawiczów, gm. Nowy Kawęczyn”
Wójt Gminy Nowy Kawęczyn
postanawia
umorzyć na wniosek strony postępowanie w niniejszej sprawie
Uzasadnienie
W dniu 19 lutego 2013 r. do Urzędu Gminy Nowy Kawęczyn wpłynął wniosek
PUH EkoPerfekt ul. Niecała 19, 97 - 300 Piotrków Trybunalski, pełnomocnika
firmy SARĄG Spółka z o.o. z prośbą o umorzenie wszczętego postępowania
w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej
składającej się z dwóch turbin wiatrowych o maksymalnej mocy 1,2 MW, na
działce o nr ewidencyjnym 224 w miejscowości Rawiczów, gm. Nowy
Kawęczyn, w związku z decyzją SKO w Skierniewicach nr SKO.4009-96/12
z dnia 08.10.2012 r. o uchyleniu w całości decyzji Wójta Gminy Nowy
Kawęczyn znak ZI.7624.5.2010-2012 z dnia 20 lipca 2012 roku ustalającej
środowiskowe uwarunkowania realizacji planowanego przedsięwzięcia
polegającego na budowie elektrowni wiatrowej składającej się z dwóch
turbin wiatrowych o maksymalnej mocy 1,2 MW na działce o nr ewidencyjnym
: 224 w miejscowości Rawiczów, gmina Nowy Kawęczyn oraz aktywnym
niezadowoleniem lokalnej społeczności przed w/w inwestycją.

Zgodnie z art. 105 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego organ
administracji publicznej może umorzyć postępowanie, jeżeli wystąpi o to strona,
na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu
inne strony oraz gdy nie jest to sprzeczne z interesem społecznym.
Wobec powyższego uznaję, że wszczęte na wniosek strony postępowanie
administracyjne staje się bezprzedmiotowe.
Bezprzedmiotowość postępowania skutkuje wydaniem decyzji o umorzeniu
postępowania w myśl art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks
postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze
zmianami.)
POUCZENIE
Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach w terminie 14 dni
od daty otrzymania decyzji za pośrednictwem Wójta Gminy Nowy Kawęczyn .

Wójt Gminy Nowy Kawęczyn
/-/ Włodzimierz Ciok

Otrzymują:
1. Inwestor – SARĄG sp.zo.o.
a) Kancelaria Radcy Prawnego Adam Majka, ul. Skarbowa 27, 91-473 Łódź,
b) PUH Ekoperfekt, ul. Niecała 19, 97-300 Piotrków Trybunalski
2. Strony postępowania - zgodnie z art. 49 k.p.a.:
a) Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Nowym Kawęczynie,
b) Tablica ogłoszeń Sołectwa Rawiczów
c) Tablicy ogłoszeń Sołectwa Strzyboga i Podtrzcianna
d) BIP Urzędu Gminy w Nowym Kawęczynie
3. Stowarzyszenie „STOKROTKA RAWICZÓW” Rawiczów 10B, 96-115 Nowy Kawęczyn
a) „ ABR – Rogalski, Ziołkiewicz, Percha – Adwokaci i Radca Prawny ”- ul. Piotrkowska 111,
90-425 Łódź
4. a/a
Do wiadomości:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
ul. Piłsudzkiego 33, 96-100 Skierniewice

