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OBWIESZCZENIE 

 

W dniu 12 listopada  2015 r. na wniosek Pani Zofii Maślak, wszczęte zostało postępowanie administracyjne                    

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 

polegającego na  „budowie 1 sztuki elektrowni wiatrowej o mocy do 900 kW wraz z infrastrukturą towarzyszącą 

w postaci przyłącza elektroenergetycznego, złącza kablowo-pomiarowego, drogi dojazdowej, placu manewrowo 

montażowego oraz zjazdu z drogi, zlokalizowanej w miejscowości Kraczynki (obręb 0009), gmina Pęczniew, 

powiat poddębicki, województwo łódzkie, na działkach o nr 251 oraz 245 (dz. drogowa). 

Wnioskiem  z dnia 16.11.2015r. Wójt Gminy Pęczniew zwrócił się do  Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Łodzi i  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  w Poddębicach  o zajęcie stanowiska                

( opinii ) w przedmiocie stwierdzenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko i jego 

ewentualnego  zakresu dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie 1 sztuki elektrowni wiatrowej o mocy do 

900 kW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w postaci przyłącza elektroenergetycznego, złącza kablowo-

pomiarowego, drogi dojazdowej, placu manewrowo montażowego oraz zjazdu z drogi, zlokalizowanej                              

w miejscowości Kraczynki (obręb 0009), gmina Pęczniew, powiat poddębicki, województwo łódzkie, na 

działkach o nr 251 oraz 245 (dz. drogowa). 

Pismem z dnia 27.11.2015r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi zwrócił się do Wójta Gminy 

Pęczniew o uzupełnienie wniosku. Pismem z dnia 02.12.2015r. Wójt Gminy Pęczniew uzupełnił wniosek. 

Zawiadomieniem z dnia 09.12.2015r. Wójt Gminy Pęczniew wyznaczył nowy termin na wydanie postanowienia                     

o obowiązku bądź braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko: do 

dnia 12 stycznia 2016 r. 

Pismem z dnia 02.12.2015r. (data wpływu: 14.12.2015r.) znak: PPIS/ZNS/440/60/2015 Państwowy Powiatowy 

Inspektor Sanitarny w Poddębicach oraz pismem z dnia 16.12.2015r. (data wpływu:21.12.2015r.) znak: WOOŚ-

I.4240.761.2015.JCH.2/TO Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wyrazili opinię  o konieczności  

przeprowadzenia oceny oddziaływania  na środowisko.                                                                                                           

Biorąc powyższe pod uwagę oraz  usytuowanie przedsięwzięcia w bliskiej odległości Nadwarciańskiego Obszaru 

Chronionego Krajobrazu  i Obszaru Natura 2000 – Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków PLB100002  Wójt Gminy 

Pęczniew pismem z dnia 28.12.2015r.  znak IGŚRI.6220.6.2015.ŚWO postanowił stwierdzić konieczność 

sporządzenia raportu o oddziaływaniu  na środowisko.  Raport winien w pełni uwzględniać  elementy  określone                 

w pismach opiniujących Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi nr. WOOŚ-

I.4240.761.2015.JCH.2/TO  z dnia  16.12.2015 roku i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego                      

w Poddębicach nr. PSSE/ZNS/440/60/2015  z dnia 02.12.2015 roku. 

W terminie od 04.01.2016r. do 25.01.2016r. w Urzędzie Gminy Pęczniew pok.15 w godzinach pracy urzędu 

wszyscy zainteresowani mieli możliwość  zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków.  

W dniu 26.01.2016r. Wójt Gminy Pęczniew wydał postanowienie o zawieszeniu postępowania do czasu 

przedłożenia raportu. 
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