
GMINY KRZYŻANÓW 
39-314 Krzyżanów 

wcj. łódzkłs 
Krzyżanów, dnia 27 kwietnia 2016 roku 

OŚ.7627/EW-SUB/09.2016 

OBWIESZCZENIE 

Na podstawie art. 79 ust. 1, w związku z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 

roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 

ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 roku, poz. 

1235), w celu zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu w ramach 

którego przeprowadzana jest ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko podaję do 

publicznej wiadomości następujące informacje: 

1. Wójt Gminy Krzyżanów w dniu 27 kwietnia 2016 roku przystąpił do przeprowadzenia 

oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: budowie 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, 134, 130, 132/1, 131, 83, 59 obręb Konary, 120/1, 121/2, 121,1, 299 obręb 

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

woj. łódzkie. 

2. Postępowanie administracyjne zostało wszczęte w dniu 29 listopada 2013 roku, na 

wniosek inwestora Spółki: E R P SUB 1 Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Bagno 

2/170, 00-112 Warszawa. 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 
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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 ulegnie zakres 

oddziaływania na środowisko planowanej inwestycji w stosunku do założenia 

pierwotnego. 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. Obowiązek zawieszenia postępowania wynika z mocy 

prawa i jest konsekwencja wymogu przeprowadzenia oceny oddziaływania na 

środowisko dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać 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. 

3. Uwzględniając zmiany (zgodnie z wnioskiem inwestora - opisane w pkt poprzednim) 

postępowanie jest prowadzone w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu 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, 134, 130, 132/1, 131, 83, 59 obręb 

Konary, 120/1, 121/2, 121,1, 299 obręb Pawłowice, 1/1, 2, 4, 5, 3, 45 obręb Siemienice w 

gminie Krzyżanów, powiat kutnowski, woj. łódzkie. 

4. Organami administracji publicznej właściwymi w prowadzonym postępowaniu 

administracyjnym są: 

a) w sprawie wydania decyzji - Wójt Gminy Krzyżanów, Krzyżanów 10, 99-314 

Krzyżanów, 

b) w sprawie wydania opinii - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie, ul. 

Kościuszki 14, 99-300 Kutno, 

c) w sprawie dokonania uzgodnień - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi, 

ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź. 
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5. Wszyscy zainteresowani z dokumentacją sprawy mogą się zapoznać w siedzibie Urzędu 

Gminy w Krzyżanowie, Referat Komunalno-lnwestycyjny i Ochrony Środowiska (pokój nr 

7) w godzinach pracy urzędu (do poniedziałku do piątku w godzinach 7-15 0 0). Sprawę 

prowadzi: inspektor ds. ochrony środowiska, inwestycji i zamówień publicznych -

Krzysztof Szymański, tel. (24) 356 29-06. 

6. Wszyscy zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski dotyczące planowanej opisanej 

powyżej inwestycji. 

7. Uwagi i wnioski można składać w terminie 21 dni od dnia podania informacji do 

publicznej wiadomości w następujący sposób: 

a) pisemnie na adres: Urząd Gminy w Krzyżanowie, Krzyżanów 10, 99-314 Krzyżanów, 

b) drogą elektroniczną bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem 

elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 roku o podpisie 

elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450 ze zm.) na adres: 

sekretariat(S)krzvzanow. pl 

c) osobiście do protokołu w siedzibie Urzędu. 

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko, nazwę i adres wnioskodawcy oraz 

przedmiot wniosku. 

8. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag/wniosków jest Wójt Gminy Krzyżanów. 

Jednocześnie informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 11) cytowanej w komparycji pisma 

ustawy przez podanie informacji do publicznej wiadomości - rozumie się: 

- udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej organu 

właściwego w sprawie, 

- ogłoszenie informacji, w sposób zwyczajowo przyjęty, w siedzibie organu właściwego 

w sprawie, 

- ogłoszenie informacji przez obwieszczenie w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscu 

planowanego przedsięwzięcia lub w miejscowościach właściwych ze względu na 

przedmiot postępowania poprzez przekazanie pism do wywieszenia sołtysom 

sołectw: 

a) Rustów - Pan Sobolewski Jarosław, zam. Rustów 6, 99-314 Krzyżanów, 

b) Pawłowice - Pan Tadeusz Liwiński, zam. Pawłowice 31, 99-314 

Krzyżanów, 

c) Malewo, Pan Marek Wożniak, zam. Malewo 10, 99-314 Krzyżanów, 

d) Marcinów, Pan Mariusz Kasztelan, zam. Malewo 8, 99-314 Krzyżanów, 

e) Rybie, Pan Roman Jabłoński, zam. Rybie 12, 99-314 Krzyżanów, 

f) Siemienice, Pani Henryka Gierańczyk, zam. Siemienice 62, 99-314 

Krzyżanów, 
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g) Siemieniczki, Pan Adam Karpiak, zam. Siemieniczki 14, 99-314 

Krzyżanów, 

h) Wyręby Siemienickie Pan Jarosław Sęczkowski, zam. Wyręby 

Siemienickie 12, 99-314 Krzyżanów. 

WO. 

/-/ mgr inż. Tomasz Jakubowski 
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