
                   
REGIONALNY DYREKTOR  
OCHRONY ŚRODOWISKA

     w OPOLU

WOOŚ.420.9.1.2018.IOC/MP.20 Opole, dnia  29 sierpnia 2022 r.
     
                                                                                      

DECYZJA

Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) dalej ustawa  Kpa,  w związku z art. 63 
ust. 5a ustawy z dnia 3 październik 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. z 2022 r.  poz. 1029 z późn. zm.) dalej ustawa ooś, po rozpatrzeniu 
wniosku Spółki CONSULTING Spółka z o.o. Spółka komandytowa Kraków ul. Grabowskiego 
13/4, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. 
„Budowa zespołu elektrowni wiatrowych „Pleso” wraz z infrastrukturą towarzyszącą, 
miejscowość: Dobrosławice, Gościęcin, Grudynia Wielka, Naczęsławice, Trawniki, 
Urbanowice w gminie Pawłowiczki”, które wraz z infrastrukturą towarzyszącą będzie 
realizowane  w gminach: Pawłowiczki (obręby: Dobrosławice, Gościęcin, Grudynia Wielka, 
Naczęsławice, Trawniki, Urbanowice), Cisek (obręby: Nieznaszyn, Łany, Podlesie, Miejsce 
Odrzańskie), Polska Cerekiew (obręby: Ligota Mała, Polska Cerekiew, Zakrzów, 
Jaborowice), Kuźnia Raciborska (obręby: Turze, Budziska, Kuźnia Raciborska),

 

orzekam

umorzyć postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołu elektrowni wiatrowych 
„Pleso” wraz z infrastrukturą towarzyszącą, miejscowość: Dobrosławice, Gościęcin, 
Grudynia Wielka, Naczęsławice, Trawniki, Urbanowice w gminie Pawłowiczki.  
 

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 16 października 2018 r. CONSULTING Spółka z o.o. Spółka 
komandytowa Kraków ul. Grabowskiego 13/4, zwróciła się do Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Opolu (dalej RDOŚ w Opolu) o wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołu elektrowni wiatrowych „Pleso” 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą, miejscowość: Dobrosławice, Gościęcin, Grudynia Wielka, 
Naczęsławice, Trawniki, Urbanowice w gminie Pawłowiczki”

Zgodnie z art. 74 ust. 1 pkt 2 ustawy ooś, do wniosku dołączono:
- kartę informacyjną przedsięwzięcia (KIP),
- mapę w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym 

przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z 
zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, 

- wypis z planu zagospodarowania przestrzennego,
- dowód wpłaty opłaty skarbowej.

Planowane przedsięwzięcie, na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 2) ustawy ooś, w związku z   
§ 3 ust. 1 pkt  6b, obowiązującego w dacie wszczęcia postępowania, rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 
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oddziaływać na środowisko (Dz. U.  z 2016 poz. 71 z późn. zm.) - instalacje wykorzystujące 
do wytwarzania energii elektrycznej energię wiatru inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 5 o 
całkowitej wysokości nie niższej niż 30 m, zostało zaliczone do planowanych przedsięwzięć 
mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Z zapisów art. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w 
sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2019 
poz.1839), które uchyliło ww.  rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. 
wynika, że „Do przedsięwzięć, w przypadku których przed dniem wejścia w życie 
rozporządzenia wszczęto i nie zakończono przynajmniej jednego z postępowań w sprawie 
decyzji, zgłoszeń lub uchwał, o których mowa w art. 71 ust. 1 oraz art. 72 ust. 1-1b 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, stosuje 
się przepisy dotychczasowe”.

W ramach planowanego przedsięwzięcia przewidziano: 
 budowie 16 turbin wiatrowych, o następując parametrach:

 EW1 – do 2,35 MW o maksymalnej wysokość (wieża + rotor) do 136 m,
 EW2 – do 2,35 MW o maksymalnej wysokość (wieża + rotor) do 115 m,
 EW3 – do 3,0 MW o maksymalnej wysokość (wieża + rotor) do 155 m,
 EW5 – do 2,35 MW o maksymalnej wysokość (wieża + rotor) do 115 m,
 EW6 – do 2,35 MW o maksymalnej wysokość (wieża + rotor) do 115 m,
 EW21 – do 2,35 MW o maksymalnej wysokość (wieża + rotor) do 136 m,
 EW22 – do 2,35 MW o maksymalnej wysokość (wieża + rotor) do 130 m,
 EW24 – do 3,0 MW o maksymalnej wysokość (wieża + rotor) do 155 m,
 EW25 – do 3,0 MW o maksymalnej wysokość (wieża + rotor) do 155 m,
 EW26 – do 2,35 MW o maksymalnej wysokość (wieża + rotor) do 130 m,
 EW27 – do 2,35 MW o maksymalnej wysokość (wieża + rotor) do 149 m,
 EW28 – do 2,35 MW o maksymalnej wysokość (wieża + rotor) do 130 m,
 EW29 – do 2,35 MW o maksymalnej wysokość (wieża + rotor) do 130 m,
 EW30 – do 2,35 MW o maksymalnej wysokość (wieża + rotor) do 130 m,
 EW31 – do 2,35 MW o maksymalnej wysokość (wieża + rotor) do 136 m,
 EW32 – do 2,35 MW o maksymalnej wysokość (wieża + rotor) do 136 m,

 budowie placów montażowych, manewrowych i składowych,
 budowie dróg dojazdowych oraz przystosowanie części istniejących dróg, 
 budowie niezbędnej technicznej infrastruktury towarzyszącej - sieci kablowe min. 

łączące z GPZ-tem w  Kuźni Raciborskiej, sterownicze i teletechniczne.
Planowany zespół elektrowni wiatrowych (16 elektrowni) przewidziano na terenie gminy 
Pawłowiczki, w obrębach geodezyjnych: Urbanowice  nr dz: 1103/2, 28/2, Trawniki nr dz: 
972/2, 414, 362, 363, Gościęcin nr dz: 1050, 1031, 1124, 1201/1, 1210, 1214/1, 1214/2, 
Grudynia Wielka nr dz. 537/12, Dobrosławice nr dz: 71/1, 82, 32.

Zgodnie z informacjami przedstawionymi w KIP, turbiny wiatrowe planowano  
wyłącznie na gruntach ornych, charakteryzujących się niską wartością przyrodniczą, w 
odległościach od  ok. 1000 m do 1900 m, od terenów chronionych akustycznie. 

Po przeanalizowaniu złożonej dokumentacji i zasięgnięciu opinii Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kędzierzynie - Koźlu  oraz Dyrektora PGWWP 
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, RDOŚ w Opolu, w postanowieniu 
nr WOOŚ.420.9.1.2018.IOC.15 z 17 stycznia 2019r., orzekł o potrzebie przeprowadzenia 
oceny odziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko i ustalił zakres raportu o 
oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (dalej raport ooś). 

W kolejnym postanowieniu,  nr WOOŚ.420.9.1.2018.IOC.18 z 21 lutego 2019 r., 
działając zgodnie z zapisami  art. 69 ust. 4 ustawy ooś, organ  zawiesił postępowanie w 
sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia, przez 
wnioskodawcę, raportu ooś.
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W myśl  zapisów art. 63 ust. 5a ustawy ooś,  jeżeli w terminie 3 lat od dnia 
zawieszenia postępowania, strona nie złoży raportu ooś, żądanie wszczęcia postępowania w 
sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach uważa się za wycofane.

Z akt sprawy będących w posiadaniu tutejszego organu (zwrotne potwierdzenie odbioru)  
wynika, że postanowienie o zawieszeniu zostało doręczone 27 lutego 2019 r., a zatem 
trzyletni termin do złożenia raportu ooś upłynął 27 lutego 2022 r. 

Do dnia wydania niniejszej decyzji strona nie złożyła ww. raportu ooś, wobec czego 
żądanie wszczęcia postępowania  uznano za wycofane. 

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, 
za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, w terminie 14 dni 
od daty jej doręczenia.

Równocześnie informuję, że zgodnie z zapisami art. 127a ustawy Kpa, strony mają 
prawo do zrzeczenia się odwołania wobec tut. organu. Zrzeczenie, o którym mowa wyżej, 
następuje w formie oświadczenia. Z dniem doręczenia tut. organowi oświadczenia o 
zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja 
staje się ostateczna i prawomocna.

Alicja Majewska
Regionalny Dyrektor Ochrony 
Środowiska w Opolu
/ – podpisany cyfrowo/

 

Otrzymuje:
1. Consulting Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, 

– adres korespondencyjny: Os. Nowe 20, 34-424 Szaflary (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru)
2. Pozostałe strony zawiadomieniem zgodnie z art. 49 Kpa,
3. aa

Sprawę prowadzi: Ilona Ostrowska-Czernik
Tel. 77 452 62 38; e-mail: ilona.ostrowska-czernik opole@rdos.gov.pl
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