
 

GK.6220.32.2012                                                                      Namysłów, dn. 25.03.2013 r. 

 

 

 

POSTANOWIENIE 

 

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) i art. 69 ust. 4 ustawy  

z dnia 3 października 2008 r. 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.) w związku z postanowieniem Burmistrza 

Namysłowa nr GK.6220.32.2012 z dnia 04.03.2013 r. nakładającym na inwestora tj.: 

PROKON New Energy Poland Sp. z o. o., ul. Budowlanych 64D, 80-298 Gdańsk obowiązek 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia 

polegającego na „Budowie farmy wiatrowej o mocy do 45,0 MW wraz z niezbędną 

infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Namysłów”   
 

postanawiam 

 

zawiesić postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach           

dla przedmiotowego przedsięwzięcia do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu  

o oddziaływaniu na środowisko. 

 

UZASADNIENIE 

W dniu 14.12.2012 r. na wniosek Pani Jolanty Dybalskiej PUH EkoPerfekt, 

ul. Niecała 19, 97-300 Piotrków Trybunalski działającej w imieniu PROKON New Energy 

Poland Sp. z o. o., ul. Budowlanych 64D, 80-298 Gdańsk na podstawie pełnomocnictwa z 

dnia 27.04.2012 r. uzupełniony pismem z dnia  26.11.2012 r. zostało wszczęte postępowanie 

administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 

przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy wiatrowej o mocy do 45,0 MW wraz z 

niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Namysłów”.   

Przedsięwzięcie będzie realizowane w obrębie działek: 

– 771/2, 767/5, 416/6, 767/3, 506, 416/4, 150/1, 161/1, 634, 633/3, 753/7, 512/5 

położonych w Głuszynie;  

– dz. nr 2/1, 18, 104 położonych w Smogorzowie;  

– dz. nr 30/4, 30/5 położonych w Kowalowicach. 

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 

ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227) i art. 49 K.p.a. – informacja została 

podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji 

Publicznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie www.bip.namyslow.eu, na tablicy ogłoszeń 

Urzędu Miejskiego w Namysłowie oraz w miejscu prowadzenia inwestycji. 

http://www.bip.namyslow.eu/


 

Planowane przedsięwzięcie zakwalifikowano do kategorii przedsięwzięć, o których 

mowa w § 3 ust. 1 pkt 6 lit. b) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r.                

w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. 

Nr 213, poz. 1397). 

Działając na podstawie art. 64 ust.1 ustawy OOŚ, w dniu 14.12.2012 r. zwrócono się 

do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu  oraz Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego w Namysłowie o zajęcie stanowiska w przedmiotowym postępowaniu 

przekazując w załączeniu kata sprawy. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie opinia sanitarną nr 

NZ/AN-4325-38/12 z dnia 21.12.2012 r. (data wpływu do tut. Urzędu 31.12.2012 r.) 

zaproponował nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla 

przedmiotowego przedsięwzięcia. Organ opiniujący po zapoznaniu się z przedłożoną 

dokumentacją sprawy stwierdził, że przedsięwzięcie będzie źródłem emisji hałasu oraz 

powstawania odpadów. Ze względu na fakt, iż natężenie hałasu emitowanego przez farmy 

uzależnione jest od wielu czynników, przede wszystkim od sposobu rozmieszczania turbin w 

obrębie farmy oraz ich modelu, ukształtowania terenu, prędkości i kierunku wiatru oraz 

rozchodzenia się fal dźwiękowych w powietrzu, organ uznał, iż zasadne jest sporządzenie 

raportu j. w. w oparciu o dokładną analizę poziomów szumu emitowanego przez turbiny. W 

celu prawidłowej oceny gospodarki odpadami w raporcie o oddziaływaniu na środowisko 

należy określić dokładny sposób gromadzenia i magazynowania odpadów, głównie 

niebezpiecznych, na etapie realizacji i eksploatacji inwestycji. 

Również Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu postanowieniem nr 

WOOŚ.4241.444.2012.MW z dnia 02.01.2013 r. wyraził opinię, że dla przedmiotowego 

przedsięwzięcia istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 

Organ opiniujący mając na uwadze fakt, że planowane przedsięwzięcie może mieć negatywny 

wpływ na ornitofaunę i chiropterofaunę oraz pogorszyć warunki klimatu akustycznego na 

terenach chronionych akustycznie wydał opinię o potrzebie przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na środowisko ustalając zakres raportu zgodny z art. 66 ustawy OOŚ, z 

wyłączeniem wymogów określonego w art. 66 ust. 1 pkt 4, tj.: opisu przewidywanych 

skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia. 

W dniu 14.01.2013 r. (data wpływu do tut. Urzędu 15.01.2013 r.) Pani Jolanta 

Dybalska PUH EkoPerfekt, ul. Niecała 19, 97-300 Piotrków Trybunalski działająca w imieniu 

PROKON New Energy Poland Sp. z o. o., ul. Budowlanych 64D, 80-298 Gdańsk na 

podstawie pełnomocnictwa z dnia 27.04.2012 r. złożyła wniosek o zmianę wniosku o wydanie 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach obejmował budowę 15 turbin wiatrowych, każda o mocy do 3,0 MW, 

natomiast docelowo Inwestor zdecydował się na budowę 10 turbin, każda o mocy do 3,0 MW. 

Przedsięwzięcie będzie realizowane w obrębie działek: 

– 767/5, 767/3, 506, 416/4, 150/1, 161/1, 753/7, 512/5, 634 położonych w 

Głuszynie;  

– dz. nr 18, położona w Smogorzowie. 



 

W związku z powyższym w dniu 22.01.2013 r. tut. organ ponownie wystąpił do 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego w Namysłowie  z prośbą o wydanie opinii w sprawie stwierdzenia 

obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w oparciu 

o wprowadzone zmiany. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie opinia sanitarną nr 

NZ/AN-4325-5/13 z dnia 29.01.2013 r. (data wpływu do tut. Urzędu 31.01.2013 r.) 

zaproponował nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla 

przedmiotowego przedsięwzięcia. Organ opiniujący po zapoznaniu się z przedłożoną 

dokumentacją sprawy w tym ze zmianami inwestycyjnymi przedsięwzięcia stwierdził, iż 

przedsięwzięcie pomimo zmniejszenia ilości turbin wiatrowych nadal będzie źródłem emisji 

hałasu oraz powstawania odpadów. Analizując całość zgromadzonej dokumentacji organ 

uznał za zasadne sporządzenie raportu w oparciu o dokładną analizę poziomów szumu 

emitowanego przez turbiny. W celu oceny prawidłowej gospodarki odpadami należy określić 

dokładny sposób ich gromadzenia  magazynowania ( ze szczególnym uwzględnieniem 

odpadów niebezpiecznych) na etapie realizacji i eksploatacji inwestycji.  

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu postanowieniem nr 

WOOŚ.4241.26.2013.IOC z dnia 06.02.2013 r. wyraził opinię, że dla przedmiotowego 

przedsięwzięcia istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 

Organ opiniujący mając na uwadze fakt, że planowane przedsięwzięcie może mieć negatywny 

wpływ na ornitofaunę i chiropterofaunę oraz pogorszyć warunki klimatu akustycznego na 

terenach chronionych akustycznie wydał opinię o potrzebie przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na środowisko ustalając zakres raportu zgodny z art. 66 ustawy OOŚ, z 

wyłączeniem wymogu określonego w art. 66 ust. 1 pkt 4, tj.: opisu przewidywanych skutków 

dla środowiska w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia. 

Biorąc powyższe pod uwagę, Burmistrz Namysłowa postanowieniem  

GK.6220.32.2012 z dnia 04.03.2013 r. nałożył obowiązek sporządzenia raportu  

o oddziaływaniu na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia, który powinien być 

zgodny z zakresem określonym w art. 66 ust. 1 ustawy OOŚ (Dz. U. nr 199, poz. 1227  

z póxn. zm.), z wyłączeniem wymogu określonego w art. 66 ust. 1 pkt 4, tj. opisu 

przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia, ze 

szczególnym uwzględnieniem wpływu przedmiotowej farmy wiatrowej na oritofaunę i 

chiropterofaunę oraz stan klimatu akustycznego na terenach prawnie chronionych przed 

hałasem 

Na postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 

przedmiotowego przedsięwzięcia żadna ze stron nie złożyła zażalenia, dlatego stało się 

prawomocne. 



 

Działając zgodnie z art. 69 ust. 4 ustawy z dnia 3.10.2008 r. 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.) 

organ wydaje postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji  

o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu  

o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 

Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji. 

POUCZENIE 

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie. 

 

   Z up. Burmistrza 

/-/ Tadeusz Bagiński 

 


