
G M I N Y KRZYŻANÓW 
99-314 Krzyżanów 

woj. łódzk?9 Krzyżanów, dnia 21 kwietnia 2016 roku 

INFORMACJA 

W związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie określenia 

środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na: budowie zespołu 

elektrowni wiatrowych w gminie Krzyżanów, powiat kutnowski, woj. łódzkie - Wójt Gminy 

Krzyżanów informuje: 

- W dniu 29 listopada 2013 roku wpłynął wniosek inwestora Spółki: E R P SUB 1 Sp. z 

o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Bagno 2/170, 00-112 Warszawa w sprawie wydania 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego 

na budowie do sześciu elektrowni wiatrowych o łącznej mocy do 19,8 MW 

zlokalizowanych na działkach o numerach ewidencyjnych: nr 5 obręb geodezyjny 

Marcinów; nr 132/1 obręb geodezyjny Konary; nr 120/1 obręb geodezyjny Pawłowice; 

nr 1/1 oraz nr 2 obręb geodezyjny Siemienice; nr 249 obręb geodezyjny Siemieniczki 

wraz z infrastrukturą towarzyszącą w gminie Krzyżanów, powiat kutnowski, woj. 

łódzkie. 

- Pismem z dnia 16 stycznia 2014 roku (data wpływu: 20.01.2014r.) inwestor wystąpił z 

wnioskiem do organu o zawieszenie prowadzonego postępowania. Organ zgodnie z 

art. 98 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego - pismem nr: OŚ.7627.EW-

SUB.03.2014 z dnia 27 stycznia 2014 roku, zwrócił się do wszystkich stron 

postępowania o wypowiedzenie się - czy nie sprzeciwiają się zawieszeniu 

postępowania. Żadna ze stron nie sprzeciwiła się zawieszeniu postępowania jak 

również zawieszenie postępowania nie zagrażało w niczym interesowi społecznemu, 

w związku z czym organ postanowieniem znak: OŚ.7627.EW-SUB.04.2014 z dnia 11 

lutego 2014 roku - zawiesił prowadzone postępowanie administracyjne. 

- Inwestor pismem z dnia 28 lipca 2015 roku (data wpływu: 29.07.15r.), zwrócił się 

do organu prowadzącego postępowanie z wnioskiem o podjęcie zawieszonego 

postępowania administracyjnego, jednocześnie wnioskując o zmianę zakresu 

(lokalizacji) realizowanej inwestycji. Zmiana powodowana jest zmianą liczby 

pierwotnie planowanych elektrowni wiatrowych wchodzących w skład inwestycji oraz 

dostosowania inwestycji do ustaleń Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego gminy Krzyżanów. W związku z powyższym zmianie uległ zakres 

oddziaływania na środowisko planowanej inwestycji w stosunku do założenia 

pierwotnego. 

- Po uwzględnieniu zmian przedsięwzięcie obejmuje budowę zespołu składającego się 

do 4 elektrowni wiatrowych o łącznej mocy do 14 MW zlokalizowanych na działkach o 

numerach ewidencyjnych 5, 6/1 obręb Marcinów, 132/1, 131 obręb Konary, 120/1 



obręb Pawłowice, 1/1, 2 obręb Siemienice wraz z infrastrukturą towarzyszącą, tj. 

drogami dojazdowymi, zjazdami z dróg, placami montażowymi i manewrowymi, stacją 

transformatorową (tzw. wewnętrzny G P Z farmy wiatrowej), sterowania i 

telekomunikacyjną na działkach nr ewidencyjnych 5, 6/1 obręb Marcinów, 132/2, 133, 

Pawłowice, 1/1, 2, 4, 5, 3, 45 obręb Siemienice, gmina Krzyżanów, powiat 

kutnowski, woj. łódzkie. 

- Organ prowadzący postępowanie postanowieniem z dnia 07 grudnia 2015 roku -

sygnatura akt: OŚ.7627/EW-SUB.04.2015 - postanowił o potrzebie 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określił zakresu raportu o 

oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Następnie postanowieniem z dnia 09 

grudnia 2015 roku, - sygnatura akt: OŚ.7627/EW-SUB.05.2015, organ zawiesił 

postępowanie do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu 

przedsięwzięcia na środowisko. 

- Inwestor zgodnie z pismem przewodnim z dnia 21 kwietnia 2016 roku (data wpływu: 

21.04.2016r.), przedłożył raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w 

związku z powyższym ustały przyczyny uzasadniające zawieszenie postępowania i 

jest kontynuowane. 

134, 130, 132/1, 131, 83, 59 obręb Konary, 120/1, 121/2, 121,1, 299 obręb 

/-/ mgr inż. Tomasz Jakubowski 
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