
UG.GEiROL.6220.09.7.2013.2014  Żórawina, 19.05.2014 r.

POSTANOWIENIE

w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko

Na podstawie art. 123 z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.
z  2013  r.,  poz.  267  z  późn.  zm.)  oraz  art.  63  ust.  2  ustawy  z  dnia  3  października  2008  r.
o  udostępnieniu  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.), biorąc
pod uwagę opinie odpowiednich organów:

 Regionalnego  Dyrektora  Ochrony  Środowiska  we  Wrocławiu  –  postanowienie  z  dnia
29.11.2013 r., sygn. WOOŚ.4240.824.2013.AN.2;

 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu – postanowienie z dnia
05.11.2013 r., sygn. ZNS-AD-621-71/13 – wpłynęło 20.11.2013 r.

postanawiam

stwierdzić brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko p.n.
„Słoneczna Farma Węgry” działka nr 367/1, obręb Węgry, gm. Żórawina, stosownie do wszczętego
w dniu 04.10.2013 r. postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

UZASADNIENIE

We wniosku z dnia 30.09.2013 r. wnioskodawca tj.  Piotr Figiel, zam. Węgry, ul. Szkolna
8  i  Henryk  Figiel,  zam.  Żórawina,  ul.  Małowiejska  20,  zwrócili  się  o  wydanie  decyzji
o  środowiskowych  uwarunkowaniach  dla  przedsięwzięcia  polegającego  na  budowie  farmy
fotowoltaicznej o mocy nieprzekraczającej 2 MW na działce nr 367/1, obręb Węgry, gm. Żórawina.

Inwestycja  zlokalizowana  będzie  w  miejscowości  Węgry  na  działkach  nr  367/1
o powierzchni 8,73 ha, której współwłaścicielem są Piotr i Elżbieta Figiel. Powierzchnia zabudowy
panelami  fotowoltaicznymi  wyniesie  maksymalnie  2  ha.  Teren,  na  którym  planowane  jest
przedsięwzięcie  stanowią  grunty  rolne.  Najbliższa  zabudowa  mieszkaniowa  zlokalizowana  jest
w odległości  ok.  1  km.  Planowana  inwestycja  zakłada  budowę farmy fotowoltaicznej  o  mocy
nieprzekraczającej  2  MW składającej  się  z  8000  -  8500  szt.  paneli  fotowoltaicznych.  Moc
pojedynczego modułu: 240Wp.

Moduły skierowane będą w kierunku południowym – umieszczone będą pod kątem 20 - 30
stopni  na  stelażach  –  konstrukcjach  z  profili  przymocowanych  do  gruntu  za  pomocą  słupów
stalowych ocynkowanych, wbijanych w ziemię na głębokość do 1,5 m.

Na podstawie przedłożonych dokumentów ustalono, iż planowane zamierzenie inwestycyjne
należy  do kategorii przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko,
określonych  w  §  3  ust.  1  pkt  52  rozporządzenia  Rady Ministrów  z  dnia  25  czerwca 2013  r.
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2013, poz. 817),
dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko może
być wymagany. Zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz  o  ocenach  oddziaływania  na
środowisko  obowiązek  przeprowadzenia  oceny  oddziaływania  na  środowisko  dla  planowanego
przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko stwierdza, w drodze
postanowienia,  organ  właściwy  do  wydania  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach,  po
zasięgnięciu  opinii  Regionalnego Dyrektora  Ochrony Środowiska  i  Państwowego  Powiatowego



Inspektora Sanitarnego.
Wypełniając  dyspozycję  art.  64  ust.  1  ustawy  OOŚ  organ  Gminy  wystąpił

w dniu 25.10.2013 roku pismem znak:  UG.GEiROL.6220.09.2.2013 do Regionalnego Dyrektora
Ochrony  Środowiska  we  Wrocławiu  oraz  pismem  znak:  UG.GEiROL.6220.09.3.2013  do
Państwowego  Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego  we  Wrocławiu  z  wnioskiem  dotyczącym
wydania  opinii  co  do  potrzeby  przeprowadzenia  oceny  oddziaływania  przedsięwzięcia  na
środowisko i ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedmiotowego
przedsięwzięcia.

Do  w/w  wniosku  dołączono  kartę  informacyjną  przedsięwzięcia  wraz  z  wnioskiem
Inwestorów,  poświadczoną  przez  właściwy  organ  kopię  mapy  do  celów  opiniodawczych
obejmującą przewidywany teren,  na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obszar,  na
który  będzie  oddziaływać  planowane  przedsięwzięcie.  Dodatkowo  dołączono  wykaz  stron
postępowania administracyjnego w prowadzonej sprawie oraz wypis z rejestru gruntów.

W  odpowiedzi  otrzymano  Opinię  Sanitarną  Państwowego  Powiatowego  Inspektora
Sanitarnego we Wrocławiu sygn: ZNS-AD-621-71/13 z dnia 05.11.2013 r. (data wpływu do Urzędu
Gminy - 20.11.2013 r.), który uznał, że nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko dla  przedsięwzięcia  pn.  „budowie  farmy fotowoltaicznej  o  mocy nieprzekraczającej
2  MW”,  realizowanego na  działce  o  nr  ewid.  367/1,  obręb  Węgry,  gm.  Żórawina.  Regionalny
Dyrektor  Ochrony  Środowiska  we  Wrocławiu  postanowieniem  z  dnia  29.11.2013  r. sygn.
WOOŚ.4240.824.2013.AN.2, również wyraził opinię, że nie istnieje konieczność przeprowadzenia
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Postanowieniem  znak:  UG.GEiROL.6220.09.7.2013  z  dnia  31.01.2014  r.  Wójt  Gminy
Żórawina nałożył na inwestora obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
i  sporządzenia  raportu  o  oddziaływaniu  przedsięwzięcia  na  środowisko  dla  planowanego
przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy nieprzekraczającej 2 MW,
realizowanego  na  działce  o  nr  ewid.  367/1,  obręb  Węgry,  gm.  Żórawina.  Na  powyższe
postanowienie inwestor złożył zażalenie. Postanowieniem znak: SKO 4136/10/14 z dnia 11.03.2014
r.  (data  wpływu  30.04.2014  r.)  Samorządowe  Kolegium  Odwoławcze  we  Wrocławiu  uchyliło
zaskarżone postanowienie w całości i – orzekając co do istoty sprawy – stwierdziło brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko.

Biorąc powyższe pod uwagę oraz po ponownym przeanalizowaniu akt sprawy należy uznać,
że inwestycja nie będzie uciążliwym źródłem hałasu, emisji gazów, emisji do środowiska gruntowo-
wodnego  i  odpadów  jak  również  inwestycja  nie  będzie  oddziaływała  w  kontekście  trans
granicznym.

Należy również stwierdzić, że planowane przedsięwzięcie nie należy do kategorii zakładów
stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii.

Pouczenie

Od niniejszego postanowienia przysługuje prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego
Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu za pośrednictwem Wójta Gminy Żórawina w terminie 7
dni od daty jego otrzymania. 

Otrzymują:
1. Piotr Figiel
2. Henryk Figiel
3. Strony postępowania (adres wg odrębnego załącznika)
4. Tablica ogłoszeń UG Żórawina
5. BIP Żórawina
6. a/a

Sprawę prowadzi: S. Lewicki, tel. 71/ 38-14-128


