
  

 
 

Namysłów, dnia 25.06.2015 r. 
 
 
GK.6220.6.2015 
 

Decyzja 

Na podstawie art. 49 i 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2013 roku poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 73 
ust. 1, art. 74 ust 3, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 80 ust. 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 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.) 
oraz w związku z § 3 ust. 1 pkt. 6 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 z póżn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21.04.2015 r. (22.04.2015 r. – data wpływu 
do tut. Urzędu) Pana Pawła Lewickiego - Prezesa Zarządu Spółki JPRF WIND Sp. z o.o.,  
ul. Leszczyńskiego 4/25, 50-078 Wrocław, 

orzekam 

odmówić wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego 
przedsięwzięcia polegającego na „Budowie Parku wiatrowego Smarchowice Śląśkie wraz  
z niezbędną infrastrukturą techniczną” na działkach nr 537, 3, 22, 24/8, 143/8, 143/21, 173, 
196/3, 278/2, 301 obręb ewidencyjny 0055 Smarchowice Śląskie. 
 

Uzasadnienie 
 

Zgodnie z art. 73 ust. 1 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 2013 r. poz 1235, z późn. zm.) w dniu 07.05.2015 r., na 
wniosek Pana Pawła Lewickiego - Prezesa Zarządu Spółki JPRF WIND Sp. z o.o.,  
ul. Leszczyńskiego 4/25, 50-078 Wrocław, zostało wszczęte postępowanie administracyjne  
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na 
budowie Parku wiatrowego Smarchowice Śląśkie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, 
zlokalizowanego na działkach nr 537, 3, 22, 24/8, 143/8, 143/21, 173, 196/3, 278/2, 301 obręb 
ewidencyjny 0055 Smarchowice Śląskie. 

 

Przedmiotem inwestycji jest budowa Parku Wiatrowego Smarchowice Śląskie wraz  
z niezbędna infrastrukturą techniczną (elektroenergetyczna sieć średniego napięcia oraz sieć 
światłowodowa oraz drogi dojazdowe do poszczególnych turbin). Planowana łączna moc zespołu 
wyniesie maksymalnie 30 MW.  
 

Zasadnicza część inwestycji obejmuje budowę: 

 10 turbin wiatrowych o mocy do 3 MW każda, osadzone na wieżach o wysokości nie większej niż 
140 m, całkowita wysokość turbiny przy wyprostowanym śmigle do 210 m, 

 dróg dojazdowych do elektrowni, placów manewrowych, montażowych i składowych, 
 zaplecza budowy. 

 

Projektowane przedsięwzięcie obejmuje w głównej mierze budowę 10 turbin wiatrowych 
stanowiących wspólnie Park Wiatrowy Smarchowice Śląskie. Powierzchnia terenu przewidziana pod 
jedną turbinę, wynosi ok. 0,2 ha, co daje łączną powierzchnię inwestycji ok. 2 ha. Turbiny wiatrowe 
za pomocą kabli światłowodowych połączone zostaną w obwody, a poszczególne obwody 
podłączone zostaną linia średniego napięcia do Głównego Punktu Odbioru (GPO) – stacji 
transformatorowej, zlokalizowanej w miejscu wynikającym z warunków przyłączenia farmy 
wiatrowej do publicznej sieci energetycznej, narzuconych przez operatora publicznego. 

 
 



  

 
 
W ramach przedsięwzięcia projektuje się budowę dróg dojazdowych o szerokości minimalnej 

5 m doprowadzonych do każdej z turbin wiatrowych od najbliższych dróg istniejących. 
Projektowane drogi dojazdowe zakończone zostaną placami manewrowymi o powierzchni ok. 
1000 – 3000 m2. 

 

Planowana inwestycja zlokalizowana będzie na działkach nr 537, 3, 22, 24/8, 143/8, 143/21, 
173, 196/3, 278/2, 301 w miejscowości Smarchowice Śląskie, które znajdują się w granicach 
obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą 
Nr XXIII/345/01 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 16 stycznia 2001 r. (Dz. Urz. Woj. Op. 
Nr. 39 poz. 256 z 17 maja 2001 r.) 

 

Ww. działki oznaczone są na rysunku planu zagospodarowania przestrzennego symbolami: 
- dz. nr 3, 22, 24/8, 301, 537 
Rp – przeznaczenie podstawowe – tereny użytków rolnych – uprawy polowe (grunty orne), 
- dz. nr 143/8 
Rp – przeznaczenie podstawowe – tereny użytków rolnych – uprawy polowe (grunty orne), ponadto 
na działce projektowany jest przebieg drogi, 
- dz. nr 143/21 
Rp – przeznaczenie podstawowe – tereny użytków rolnych – uprawy polowe (grunty orne), ponadto 
działka przeznaczona jest do dolesienia, 
- dz. nr 173 
Rp – przeznaczenie podstawowe – tereny użytków rolnych – uprawy polowe (grunty orne), 
Rz – przeznaczenie podstawowe – tereny użytków zielonych – tereny użytków zielonych, ponadto 
działka znajduje się na obszarze chronionego krajobrazu, 
- dz. nr 196/3 
Rp – przeznaczenie podstawowe – tereny użytków rolnych – uprawy polowe (grunty orne), 
Rz – przeznaczenie podstawowe – tereny użytków zielonych – tereny użytków zielonych, ponadto 
działka znajduje się na obszarze chronionego krajobrazu, 
- dz. nr 278/2 
Rp – przeznaczenie podstawowe – tereny użytków rolnych – uprawy polowe (grunty orne), ponadto 
działka znajduje się na obszarze chronionego krajobrazu, 
 

Zasady gospodarowania terenami, na których zaplanowano lokalizację przedsięwzięcia: 
- Rp - tereny użytków rolnych – uprawy polowe, na których obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów 
kubaturowych (mieszkalnych, usługowych – niezwiązanych z produkcją rolną); dopuszcza się 
prowadzenie sieci napowietrznej i podziemnej infrastruktury technicznej, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami szczególnymi; dopuszcza się lokalizację urządzeń przekaźnikowych telekomunikacji,  
w tym konstrukcji wieżowych, o powierzchni zajmowanego terenu nieprzekraczającej 100 m2,  
w miejscach byłych wyrobisk po eksploatacji surowców mineralnych dopuszcza się składowanie 
gruntów mineralnych i organicznych, a co za tym idzie przeprowadzenie końcowej rekultywacji; 
dopuszcza się prowadzenie utwardzonych dróg dojazdowych (gospodarczych), 
- Rz - tereny użytków rolnych – tereny trwałych użytków zielonych, na których ustalony jest zakaz 
lokalizacji obiektów kubaturowych (mieszkalnych, usługowych – niezwiązanych z produkcją rolną); 
obowiązuje zakaz wprowadzania zwartych grup zieleni wysokiej, zadrzewień oraz nasadzeń 
zorientowanych poprzecznie w stosunku do kierunku spływu cieku; dopuszcza się prowadzenie sieci 
napowietrznej i podziemnej infrastruktury technicznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
szczególnymi; dopuszcza się lokalizację urządzeń przekaźnikowych telekomunikacji, w tym 
konstrukcji wieżowych, o powierzchni zajmowanego terenu nieprzekraczającej 100 m2. 

 

Zgodnie z art. 71 ust. 2 wyżej cytowanej ustawy uzyskania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach wymagają przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko 
oraz przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 

 

Planowane przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć mogących potencjalnie 
znacząco oddziaływać na środowisko na podstawie § 3 ust. 1 pkt 6 - 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 z późn. zm.).  



  

 
 

 
Na podstawie art. 49 Kpa w związku z art. 74 ust. 3 OOŚ zawiadomienie – obwieszczenie  

o wszczęciu postępowania zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 
Miejskiego w Namysłowie, na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz w miejscu prowadzenia inwestycji.  

 

Strony postępowania zostały poinformowane o możliwości i miejscu składania uwag  
i wniosków dotyczących przedmiotowego postępowania, w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia ww. 
zawiadomienia – obwieszczenia 

 

Od stron biorących udział w postępowaniu nie wpłynęły żadne uwagi, wnioski bądź 
zastrzeżenia dotyczące podanych do publicznej wiadomości informacji w sprawie przedmiotowego 
zamierzenia inwestycyjnego. Nie stwierdzono również, aby organizacje ekologiczne zgłosiły chęć 
uczestnictwa w postępowaniu. 

 

Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego  
w Namysłowie pismem nr RiN.6724.162.2015 z dnia 04.05.2015 r. zaświadczył, że planowana 
inwestycja jest niezgodna z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 
wsi Smarchowice Śląskie, Barzyna zatwierdzonym Uchwałą Nr XXIII/345/01 Rady Miejskiej 
w Namysłowie z dnia 16 stycznia 2001 r. (Dz. Urz. Woj. Op. Nr. 39 poz. 256 z 17 maja 2001 r.). 

 

Zgodnie z art. 80 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz.U. z 2013 r. poz 1235, z późn. zm.) właściwy organ wydaje decyzję o środowiskowych 
uwarunkowaniach po stwierdzeniu zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony.  

 

Cytowany przepis art. 80 ust. 2 ustawy w zdaniu pierwszym zawiera normę, która wprowadza 
podstawowe kryterium oceny zamierzeń strony ubiegającej się o wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach. Wobec tego, jeżeli plan miejscowy nie przewiduje przeznaczenia terenu pod 
określone przedsięwzięcie, to organ ma obowiązek, wobec braku zgodności przedsięwzięcia  
z planem, wydać decyzję odmowną, bez dalszego badania rzeczywistego wpływu planowanej 
działalności na środowisko (wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 23.04.2014 r., sygn. akt IISA/Wr 
48/14). 

 

W orzecznictwie sądowoadministarcyjnym, podkreśla się, że stwierdzenie sprzeczności 
lokalizacji przedsięwzięcia z postanowieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
zwalnia organ prowadzący postępowanie z konieczności przeprowadzenia postępowania 
wyjaśniającego w szerszym zakresie w tym, przeprowadzenia postępowania uzgodnieniowego  
z innymi organami ( wyrok WSA w Łodzi z dnia 24 marca 2011 r., IISA/Łd 1441/10, tak też wyrok 
WSA w Lublinie z dnia 30 września 2010 r., II SA/Lu 335/10). 

 

Odnosząc brzmienie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do planowanej 
inwestycji stwierdzono, iż jest ona niedopuszczalna w świetle obowiązujących przepisów tj. Uchwały 
Nr XXIII/345/01 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 16 stycznia 2001 r. (Dz. Urz. Woj. Op. 
Nr. 39 poz. 256 z 17 maja 2001 r.). 

 

W związku z powyższym, po wnikliwym przeanalizowaniu zgromadzonych dokumentów oraz 
obwiązujących przepisów prawa, orzeczono o odmowie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach. 

 

Ogłoszenie o niniejszej decyzji zostaje umieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego 
w Namysłowie, na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz w miejscu prowadzenia inwestycji.  

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 783 j.t.) za  wydanie niniejszej decyzji pobrano opłatę skarbową  w wysokości 205,00 zł 
00/100 (słownie: dwieście pięć złotych). 

 



  

 

 

POUCZENIE 
Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu,  

za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 
 
 
Sprawę prowadzi:  
Ilona Kozłowska - stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami komunalnymi  
tel. 77 419 03 45 

 
 

Z up. Burmistrza 

/-/ Roman Kania 


