
                                                                                                          Łasin dnia, 23 luty 2010 roku.

IBG 7331-4/1/ś/2010 rok.

                                                                 POSTANOWIENIE

        Na podstawie art. 123 w związku z art. 97§ 1 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku 
Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. Z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi 
zmianami)
                                                                       postanawiam

zawiesić postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 
realizację przedsięwzięcia pn.:

 „ Budowa w miejscowości Zawda na działce o nr 84/5 – obręb Zawda gmina Łasin jednej 
wolnostojącej elektrowni wiatrowej o mocy 500 kW wraz z drogą dojazdową, łukami, placem 

manewrowym, zatoką postojową i innymi obiektami infrastruktury technicznej” 
do czasu opracowania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zgodnie z art. 66 ust. 
1 1-9 i 11-20 oraz ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko wraz z rocznym monitoringiem przedrealizacyjnym, zawierającym 
ilościową charakterystykę wykorzystywania przedmiotowego obszaru przez ptaki w cyklu rocznym, 
który będzie służył sformułowaniu prognozy oddziaływania projektu wiatrowego na populacje 
ptaków.
                                                                     UZASADNIENIE

SONNENFELD  Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Dariusz Sonnenfeld, 86 – 300 Grudziądz, ulica 
Graniczna 35 – w dniu 9 grudnia 2009 roku  złożyło wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:

„ Budowa w miejscowości Zawda na działce o nr 84/5 – obręb Zawda gmina Łasin jednej 
wolnostojącej elektrowni wiatrowej o mocy 500 kW wraz z drogą dojazdową, łukami, placem 

manewrowym, zatoką postojową i innymi obiektami infrastruktury technicznej”
Dnia 16 grudnia 2009 roku drogą obwieszczenia na stronach internetowych BIP Urzędu Miasta i 
Gminy Łasin zawiadomiono strony o wszczęciu postępowania  i wystąpieniu do organów 
uzgadniających środowiskowe uwarunkowania  planowanej inwestycji tj.:
- Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska  w Bydgoszczy, ulica Dworcowa nr 63, 
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego , 86 – 300 Grudziądz, ulica Kosynierów
  Gdyńskich 31.
Dnia 25 stycznia 2010 roku do Urzędu Miasta i Gminy Łasin, wpłynęło postanowienie 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy znak: RDOŚ-04.OO.6613-
478/09/10/DB -  stwierdzające, że należy opracować raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 
środowisko zgodnie z art. 66 ust. 1 1-9 i 11-20 oraz ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o 
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wraz z rocznym monitoringiem 
przedrealizacyjnym, zawierającym ilościową charakterystykę wykorzystywania przedmiotowego 
obszaru przez ptaki w cyklu rocznym, który będzie służył sformułowaniu prognozy oddziaływania 
projektu wiatrowego na populacje ptaków.
Wobec powyższego, zawieszam postępowanie do czasu uzupełnienia spraw określonych w 
postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy znak:RDOŚ-
04.OO.6613-478/09/10/DB
                                                                       



POUCZENIE

Zgodnie z art. 101 § 3 i art. 103 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania 
Administracyjnego ( Dz. U. Z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami):

1. na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w

 -2-

Toruniu, wniesione za moim pośrednictwem w terminie 7 dni od dnia doręczenia 
postanowienia.

2. zawieszenie postępowania wstrzymuje bieg terminów przewidzianych w KPA.

Otrzymują :
                                          

– adresat
– strony postępowania

Burmistrz Miasta i Gminy
                                                                               Łasin

                                          Kawski Franciszek


