
Oporów, dnia 18 lipca 2011r. 

WÓJT GMINY OPORÓW 

G.7624/12/9/09/10/11 

 

Decyzja 

o umorzeniu postępowania administracyjnego 

 
                    Na podstawie art. 105 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity 

Dz.U. Z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z postępowaniem administracyjnym 

wszczętym na wniosek   Firmy WINDPROJEKT Sp. z o.o. , z siedzibą w Inowrocławiu w dniu 31 

marca 2009r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 

przedsięwzięcia polegającego  na budowie jednej wolno stojącej elektrowni wiatrowej wraz z 

elementami towarzyszącymi (linia kablowa SN 15kV, kable sterowania i telekomunikacyjne, 

niezbędne urządzenia elektroenergetyczne, stacja pomiarowa, droga wewnętrzna oraz plac 

manewrowy) )  na działkach nr 93 i 94 położonych w obrębie miejscowości Skórzewa gmina 

Oporów oraz 15 i 59/2 (zjazd z drogi) położonych w obrębie miejscowości  Stanisławów gmina 

Oporów. 

Wójt Gminy Oporów 

po rozpoznaniu pisma z dnia 15 czerwca 2011r. (data wpływu : 18 czerwca 2011r. ) Firmy  

WINDPROJEKT Sp. z o.o. , z siedzibą w Inowrocławiu z udziałem stron postępowania:Bartoszem 

Felińczak, zam. Skórzewa ; Łukaszem Kaźmierczak, zam. Skórzewa;  Krzysztofem Urbańskim, 

zam. Skórzewa ; Anną Urbańską, zam. Skórzewa ; Gminą Oporów; Grzegorzem Pasek, zam. 

Stanisławów;  Grażyną Pasek, zam. Stanisławów; Tadeuszem Wasiak, zam. Stanisławów; Martą 

Wasiak, zam. Stanisławów; Robertem  Szwarc, zam.  Kutno; Jan Matusiak, zam. Kutno; 

Mieczysławy Matusiak, zam. Kutno 

 

UMARZA 

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE 

 

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 

przedsięwzięcia polegającego  na budowie jednej wolno stojącej elektrowni wiatrowej wraz z 

elementami towarzyszącymi (linia kablowa SN 15kV, kable sterowania i telekomunikacyjne, 

niezbędne urządzenia elektroenergetyczne, stacja pomiarowa, droga wewnętrzna oraz plac 

manewrowy) )  na działkach nr 93 i 94 położonych w obrębie miejscowości Skórzewa gmina 

Oporów oraz 15 i 59/2 (zjazd z drogi) położonych w obrębie miejscowości  Stanisławów gmina 

Oporów. 

UZASADNIENIE 

 

           Wnioskiem z dnia 6 maja 2009r. Wnioskodawca zwrócił się o wydanie decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego  na budowie 

jednej wolno stojącej elektrowni wiatrowej wraz z elementami towarzyszącymi (linia kablowa SN 

15kV, kable sterowania i telekomunikacyjne, niezbędne urządzenia elektroenergetyczne, stacja 

pomiarowa, droga wewnętrzna oraz plac manewrowy) )  na działkach nr 93 i 94 położonych w 

obrębie miejscowości Skórzewa gmina Oporów oraz 15 i 59/2 (zjazd z drogi) położonych w 

obrębie miejscowości  Stanisławów gmina Oporów. 

           Pan Wojciech Poturalski , działając jako Członek Zarządu Firmy  WINDPROJEKT Sp. z o.o. 

, z siedzibą w Inowrocławiu, pismem z dnia 15.06.2011r. (data wpływu: 18.06.2011r.) „wycofał 

przedmiotowy wniosek”. 

Zgodnie  z art. 105 § 2 k.p.a. (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z póżn. zm.)organ 

wezwał strony postępowania do wypowiedzenia się , czy sprzeciwiają się cofnięciu wniosku. 

W wyznaczonym terminie  nie wpłynął żadem sprzeciw . 

Niniejsza decyzja nie jest sprzeczna z interesem społecznym. 



 

        Mając na względzie art. 105 Kodeksu Postępowania Administracyjnego mówiący, że „gdy 

postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe, organ administracji wydaje 

decyzję o umorzeniu postępowania”, Wójt Gminy Oporów orzekł jak w sentencji. 

 Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w 

Skierniewicach za pośrednictwem Wójta Gminy Oporów w terminie 14 dni od jej otrzymania. 

 

Z up . Wójt 

Barbara Saramonowicz 

 

 

 

Otrzymują: 

 

            1.WINDPROJEKT Sp. z o.o., ul. Królowej Jadwigi 20, 88-100 Inowrocław. 

2. Strony postępowania wg odrębnego wykazu. 

3. Tablica ogłoszeń UG Oporów 

4. a/a 

     

 

Do wiadomości: 

 

1.Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi, ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź 

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie, ul. Kościuszki 14, 99-300 Kutno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


