
Kostrzyn, dnia 6 sierpnia2014r.

Burmistrz
Gminy Kostzyn
Zs.6220,5.1.2011

PoSTANowlENlE

Na podstawie ań, 31 § 1, pkt 2 oraz ar1,,31 § 2 ustawy z dnia 14 czeruca 1960 r. Kodeks Postępowania

Administracyjnego (Dz. U, z 2013 r, poz.257) oraz at, 44 ust. 1 ustawy z dnia 3 Pazdziernika 2008r. o

udostępniańiu ińformacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie Środowiska oraz o

ocenaih oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013r, poz. 1235 ze zm,) Burmistz Gmlny KostzYn Po

rozpatzeniu wniosku Stowarzyszenianarzeczrozwoju Gminy Kleszczewo'Sąsiedzi",Zimin 2A, 63-006 Zimin

z dnia 04.07.2014r. (data wpływu 08.07.2014r.) o dopuszczenie Stowarzyszenia do udziału w postępowaniu na

prawach strony w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowY farmY wiatrowej

,,Kla.r.r."o" wraz z infrastru'kturą towarzyszącą na działce nr geod, 350 w Trzeku, gm. KostrzYn, wszczętej na

wniosek firmy Altiplano S.A. (dawniej Alitplano Development Sp. z o.o.) ul. Abrahama 1A, 80-307 Gdansk.

postanawia

dopuśció Stowazyszenie naęeczrozwoju Gminy Kleszczewo ,,Sąsiedzi", Zimin2A,63-006 Zimin do udziału

w postępowaniu administracyjnym na prawach strony w sprawie wydania decyzji o ŚrodowiskowYch

u*arunliowaniach dla budowy farmy wiatrowej ,,Kleszczewo" wraz z infrastrukturą towarzYszącą na działce nr

geod. 350 w Trzeku, gm. Kostrzyn wszczętej na wniosek firmy Altiplano S.A. (dawniej Alitplano DeveloPment

Sp. z o.o.) ul. Abrahama 1A, 80-307 Gdańsk,

UZASADNlENlE

Wnioskiem w dniu 04.07 2014r. (daia wpływu 0B.07.2014r.) Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy Kleszczewo

,,Sąsiedzi,,, Zimin 2A, 63-006 Zimin wnioskowało o dopuszczenie Stowarzyszenia do udztału na prawach strony w

prowadzonym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowyń uwarunkowaniach dla budowY farmY wiatrowej

'Kl.rr..u*o" wraz Ż infrastrukturą towarzyszącą na działce nr geod. 350 w Trzeku, gm. Kostrzyn wszczętej na wniosek

iirmy Altiplano S.A. (dawniej Alitplano Development Sp z o.o.) ul, Abrahama 1A, 80-307 Gdańsk. StowarzYszenie

uzaŚadniło swój wniosek celami stowarzyszenia, wymienionymi w § 5 Regulaminu Stowarzyszenia,

W dniu 4 sierpnia 2014 r podlęto postępowania administracyjne w sprawie wydanie.decyzji o Środowiskowych

uwarunkowaniach dla budowy farmy wiaiiowej ,,Kleszczewo" wazz infrastrukturą towarzyszącą na dzialce nr geod. 350 w

Trzeku, gm. Kostrzyn zawieszone postanowieniem Burmistrza Gminy Kostrzyn w dniu 4.10,2011r, znak sPraWY:

zs,6220,5.1,2011,
Zgodnie z art. 31§ 1 pkt 2 k p,a. organizacja społeczna moze w sprawie dotyczącej innej osoby wystęPowac z

ządaniem d'opuszczenia je| do udziału w postępowaniu, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowYmi tej organizacji i

przemawia za tym interes społeczny.
Rozpatrując wniosek stwierdzono, że cele Stowarzyszenia uzasadniają udział organizacji w ProwadzonYm

postępowaniu. Zgódnie z § 5 Regulaminu Stowarzyszenia celem działania jest działanie na rzecz zrównowazonego

1.or*o1u gmin sąsiednich w interesie lokalnej wspólnoty samorządowej, ochrona praw i dobrostanu ludzi i zwierząt, ochrona

środowisła, siedzib ludzkich i gospodarstw rodzinnych, działanie narzeczzachowania walorÓw przyrodniczych, rolniczych,

historycznych, krajobrazowych, turystycznych i gospodarstw Gminy kleszczewo.

Wobec tego postanowiono iak w sentencj'. 
pouar.nia

Na postanowienie stronom słuzy prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w

poznaniu za pośrednictwem Burmistrza Gminy Kostrzyn, w terminie 7 dni od daty jej doręczenia

0trzymuią
1. stowazys zer,ia na zeczrozwoju gminy Kleszczewo,,Sąsiedzi",Zimin 2A, 63{06 Zimin

2, Wnioskodawca
3. Strony postępowania poprzez obwieszczenie i wg, rozdzielnika
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