SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOi.AWCZ
W Koninie
Konin, 27 marca 2013 roku
SKO-ZP-4160115/2013

Obwieszczenie Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 L - Kodeks postępowania administracyjnego
(tj. Dz. U. z 2013 L, poz. 267),

art. 74 ust. 3 w zw. z art. 3 ust. 1 pkt. 11 ustawy z dnia 3

października 2008 L o udostępnianiu informacji o środowisku ijego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 L, Nr 199, poz.
1227 ze zm.) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach
odwoławczych (Dz. U. z 2001L, Nr 79, poz. 856) w związku z odwołaniem Fundacji "Greenings
Poland", ul. Sielska l7A, 60-129 Poznań, od decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin, Nr
ZKŚ.6220.7.2011

z dnia 31.12.2012 roku, w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej Ślesin/Kleczew o mocy do 35 MW
składającej się z 14 elektrowni wiatrowych wraz z urządzeniami i instalacjami służącymi do przesyłu
energii

elektrycznej,

infrastrukturą

techniczną

oraz

stacją transformatorową

SNI110

kV

i

przyłączeniem farmy do istniejącej sieci wysokiego napięcia, podaję do publicznej wiadomości, że
została wydana przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koninie w dniu 27 marca 2013 roku
decyzja Nr SKO-ZP-4160115/20

13 o uchyleniu w całości zaskarżonej decyzji i przekazaniu sprawy

organowi I instancji do ponownego rozpatrzenia.
Jednocześnie

informuję

o

możliwości

zapoznania

Się z jej

treścią

w

siedzibie

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie, Aleje l Maja 7, pokój 104, od poniedziałku
do piątku, w godz. 8.00 - 14.00.
Niniejsze oświadczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez:
zamieszczenie

w

Biuletynie

Informacji

Publicznej

Samorządowego

Kolegium

Odwoławczego w Koninie,
wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie,
wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Kleczewie,
wywieszenie w miejscu planowanego przedsięwzięcia.

-

