Gorzów Śl., dnia 2010-06-17
PIŚ-IV-7624-16/9/2010

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123, zgodnie z art. 97 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z art. 69 ust. 4
ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.
1227 ze zm.) i § 3 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie
określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych
uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu
na środowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku ENERGY ECO Sp. z o.o.,
ul. Traugutta 43, 98-300 Wieluń o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia polegającego na budowie 12 wolnostojących elektrowni wiatrowych o mocy 3 MW
każda wraz ze stacją transformatorową oraz drogą dojazdową zlokalizowanych w miejscowościach
Zdziechowice, Goła, Budzów, Kobyla Góra, Uszyce, Pakoszów, Krzyżanowice gmina Gorzów Śląski,
postanawiam
zawiesić postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia
przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

UZASADNIENIE
W dniu 2010-04-26 zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek ENERGY ECO Sp.
z o.o., ul. Traugutta 43, 98-300 Wieluń w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 12 wolnostojących elektrowni wiatrowych o mocy 3 MW
każda wraz ze stacją transformatorową oraz drogą dojazdową zlokalizowanych w miejscowościach
Zdziechowice, Goła, Budzów, Kobyla Góra, Uszyce, Pakoszów, Krzyżanowice gmina Gorzów Śląski.
Stosownie do art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zwrócono się do
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Oleśnie o wyrażenie opinii w przedmiocie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia
oceny oddziaływania na środowisko oraz określenia zakresu raportu o oddziaływania na środowisko w/w
przedsięwzięcia.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu postanowieniem z dnia 26 maja 2010 roku Nr
RDOŚ-16-WOOŚ-6613-2-208/10/ioc wyraził opinię o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania
na środowisko.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oleśnie w opinii sanitarnej z dnia 11 czerwca 2010
roku Nr NZ/AC-4325-26/10 stwierdził konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko.

Burmistrz Gorzowa Śląskiego postanowieniem Nr PIŚ-IV-7624-16/8/2010 z dnia 2010-06-16
nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia
polegającego na budowie 12 wolnostojących elektrowni wiatrowych o mocy 3 MW każda wraz ze stacją
transformatorową oraz drogą dojazdową zlokalizowanych w miejscowościach Zdziechowice, Goła,
Budzów, Kobyla Góra, Uszyce, Pakoszów, Krzyżanowice gmina Gorzów Śląski oraz określił zakres raportu
zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.).
Stosownie do art. 69 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) postępowanie zostaje zawieszone
w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę
raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Biorąc pod uwagę powyższe postanawiam jak w sentencji.
Pouczenie
Na niniejsze postanowienie przysługuje prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego
Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Gorzowa Śląskiego w terminie 7 dni od
daty doręczenia.

Otrzymują:
1. Strony postępowania poprzez obwieszczenie
2. ENERGY ECO Sp. z o.o., ul. Traugutta 43, 98-300 Wieluń
3. a/a
Do wiadomości:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu
ul. 1-go Maja 6, 45-068 Opole
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oleśnie
ul. Wielkie Przedmieście 7, 46-300 Olesno
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