
OS.0156-37/10                                                                                  Sulików, dnia 25.10.2010r.  
 

POSTANOWIENIE 

Na podstawie art. 63 ust. 5 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 zmianami), w związku z art. 123 ustawy z 
dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98 poz. 1071 ze 
zm.) 

p o s t a n a w i a m 

zawiesić postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 
przedsięwzięcia polegającego na budowie 1 Głównego Punktu Zasilania (GPZ) oraz zespołu 22 
siłowni wiatrowych o wysokości maksymalnej do 175 m, wysokości wieży od 94 m do 125 m, 
średnicy wirnika Ø od 90 m do 112 m i zainstalowanej mocy jednostkowej maksymalnie do 3 MW 
każda, dróg i placów montażowych, 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), 
wszczęte w dniu 09.09.2010 r. na wniosek Pana Karola Sieńkowskiego, działającego w imieniu i na 
rzecz inwestora – AGRO&EKOPLAN mgr inż. Gustawa Brzyszcz, do czasu przedłożenia przez 
wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 
 

U z a s a d n i e n i e 

Wnioskiem z dnia 13 sierpnia 2010 r. Pan Karol Sieńkowski działający w imieniu i na rzecz 
inwestora – AGRO&EKOPLAN mgr inż. Gustawa Brzyszcz, Postomino 46 a, 46-113 Postomino, 
zwrócił się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia 
polegającego na budowie 1 Głównego Punktu Zasilania (GPZ) oraz zespołu 22 siłowni wiatrowych o 
wysokości maksymalnej do 175 m, wysokości wieży od 94 m do 125 m, średnicy wirnika Ø od 90 m do 
112 m i zainstalowanej mocy jednostkowej maksymalnie do 3 MW każda, dróg i placów montażowych, 
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). Przedmiotowy wniosek został 
uzupełniony w zakresie braków formalnych pismem z dnia 8 września 2010 r. (data wpływu 9 września 
2010 r.) 
Postępowanie w niniejszej sprawie zostało wszczęte w dniu 09.09.2010 r.  

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.) należy do 
przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko stwierdza w drodze postanowienia organ 
właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 i 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) Wójt Gminy Sulików wystąpił do 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
w Zgorzelcu o wyrażenie opinii w przedmiocie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia 
na środowisko. 

 

WÓJT GMINY SULIKÓW  



Sprawę prowadzi: 
Referent ds. ochrony środowiska 
Marta Brzozowska 
tel. +48 75 77 87 288 
Adres e-mail: ug8@sisco.pl 

URZĄD GMINY SULIKÓW 
ul. Dworcowa 5, 59-975 Sulików, woj. dolnośląskie 
tel. +48 75 77 87 288, 289; tel./fax.+48 75 77 56 922  

Adres e-mail: ug@sulikow.pl 
Adres: http://www.sulikow.pl, http://bip.sulikow.pl 

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgorzelcu postanowieniem nr ZNS-60-601-31/MW/10 z 
dnia 6 października 2010 r. wyraził opinię o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko, jednocześnie określając zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia 
na środowisko. 
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu postanowieniem nr RDOŚ-02-WOOŚ-6613-
3/788/10/po z dnia 13 października 2010 r. również opowiedział się za potrzebą przeprowadzenia oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz wyraził opinię do zakresu raportu o oddziaływaniu 
przedsięwzięcia na środowisko. 
Biorąc pod uwagę powyższe stanowiska oraz kierując się kryteriami zawartymi w art. 63 ust. 1 pkt 1-3 
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) oraz § 5 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.), w szczególności mając na uwadze rodzaj i wielkość 
inwestycji Wójt Gminy Sulików postanowieniem z dnia 25.10.2010 r. znak sprawy OS/0156-36/10 
postanowił nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w 
przedsięwzięcia oraz określił zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 

Zgodnie z art. 63 ust. 5 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 zmianami), w przypadku stwierdzenia 
obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, organ właściwy do 
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje postanowienie o zawieszeniu 
postępowania, do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 
środowisko. 
 

Mając na uwadze powyższe, postanowiono jak w sentencji 
 

Pouczenie: 

Zgodnie z art. 63 ust. 6 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 (tj.: Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) na niniejsze postanowienie nie przysługuje 
zażalenie.  
 
 
Otrzymują: 

1. Agro & Ekoplan mgr inż. Gustaw Brzyszcz, Postomino 46, 76-113 Postomino, Biuro Dolnośląskie: ul. 
Piłsudskiego 9, 58-500 Jelenia Góra za pośrednictwem pełnomocnika Pana Karola Seńkowski.  

2. Strony postępowania zgodnie z art. 49 k.p.a.  
3. A/a.  

Do wiadomości: 

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu,  
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgorzelcu. 


