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Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 

w Zgorzelcu 

ul. Warszawska 11 

59-900 Zgorzelec 
 

WYSTĄPIENIE 
Zgodnie z przepisem art. 64 ust. 1 pkt 2 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. Nr 199, poz. 1227 ze zm., dalej „Uooś”) 

zwracam się  

 o wyraŜenie opinii dotyczącej obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla 

planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko oraz określenia 

zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą budowa 1 Głównego Punktu 

Zasilania (GPZ) oraz zespołu 22 siłowni wiatrowych o wysokości maksymalnej do 175 m, wysokości wieŜy od 

94 m do 125 m, średnicy wirnika Ø od 90 m do 112 m i zainstalowanej mocy jednostkowej maksymalnie do 3 

MW kaŜda, dróg i placów montaŜowych, przyłączy energetycznych i telekomunikacyjnych zlokalizowanych w 

Gminie Sulików, w obrębie Bierna (działka: 249/3, 271/4, 293/1, 436/3, 281/2, 445/5, 513/2, 590, 588/1, 593, 

605/3, 600/5, 595), w obrębie Radzimów (działka: 338, 341/1, 349, 792, 797, 790/38). 

 Objęta wnioskiem inwestycja, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 

listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do 

sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisku (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.) naleŜy do 

przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek 

przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko stwierdza w drodze postanowienia 

organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na podstawie uwarunkowań 

wymienionych w art. 63 ust. 1 pkt. 1-3 Uooś. 

 W przypadku stanowiska opowiadającego się za obowiązkiem przeprowadzenia oceny oddziaływania 

na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisko, proszę o wyraŜenie opinii dotyczącej zakresu raportu. 

 Informuję, ze na podstawie art. 49 k.p.a. w związku z art. 74 ust. 3 Uooś organ prowadzący 

postępowanie w sprawie dokonuje zawiadomień przez obwieszczenie na stronie Biuletynu informacji 

Publicznej Urzędu Gminy Sulików: bip.sulikow.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy 

Sulików przy ul. Dworcowej 5, Urzędu Gminy Platerówka, Platerówka 20, 59-816 Platerówka, na tablicach 

ogłoszeń we wsiach: Bierna, Radzimów Dolny, Radzimów Górny, Miedziana, Zalipie, Platerówka. 

 

Zastępca Wójta 
Wojciech Pająk 

Do wystąpienia załączono: 
1. dokumenty wymienione w art. 64 ust. 2 Uooś. 

Otrzymują: 

1. Adresat, 
2. Agro & Ekoplan mgr inŜ. Gustaw Brzyszcz, Postomino 46, 76-113 Postomino, Biuro Dolnośląskie: ul. Piłsudskiego 9, 58-500 Jelenia 

Góra za pośrednictwem pełnomocnika Pana Karola Seńkowski. 
3. Strony postępowania zgodnie z art. 49 k.p.a. 

4. A/a. 

 

URZĄD GMINY SULIKÓW 
 


