
WÓJT  GMINY  RADŁÓW Radłów, dnia 10.03.2010r
KB.III.7624 –9/2009

D E C Y Z J A 

                Na podstawie art. 105 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w sprawie o 
wydanie  decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 
polegającego  na  budowie  linii  energetycznych  SN  wraz  z  kablami  sterowania  i 
telekomunikacyjnymi, stacji kontenerowej pomiarowej i wybudowanie niezbędnych urządzeń 
elektroenergetycznych,  drogi  wewnętrznej  z  placem manewrowym  oraz  jednej  elektrowni 
wiatrowej ( 1 x 3,0 MW) na działkach nr 49/17 oraz 39/13 ( zjazd z drogi ) położonej w 
obrębie miejscowości Wolęcin, gmina Radłów.. 

POSTANAWIA  SIĘ
umorzyć postępowanie

Wnioskiem  z  dnia  12.11.2009  firma  WINDPROJEKT  Sp.  z  o.  o.  ul.  Królowej 
Jadwigi,  88-100  Inowrocław  wystąpiła  o  o  wydanie   decyzji   o  środowiskowych 
uwarunkowaniach  zgody  na  realizację  przedsięwzięcia  polegającego  na:  budowie  linii 
energetycznych SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi,  stacji kontenerowej 
pomiarowej i wybudowanie niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych, drogi wewnętrznej 
z placem manewrowym oraz jednej elektrowni wiatrowej ( 1 x 3,0 MW) na działkach nr 
49/17 oraz 39/13 ( zjazd z drogi ) położonej w obrębie miejscowości Wolęcin, gmina Radłów.

Wójt Gminy Radłów  zwrócił się z prośbą do  Starostwa Powiatowego w Oleśnie 
i  Państwowego  Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego  w  Oleśnie  o  wydanie  opinii  co  do 
potrzeby  przeprowadzenia  oceny  oddziaływania  przedsięwzięcia  na  środowisko,  a  w 
przypadku  stwierdzenia  takiej  potrzeby  -  co  do  zakresu  raportu  o  oddziaływaniu 
przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

Na  powyższe  zapytania  otrzymano  Postanowienia  Państwowego  Powiatowego 
Inspektora  Sanitarnego w Oleśnie  nr  NZ/MJ – 4325-74/09  z  dnia  14.12.2009r  w których 
uznano potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko.

Starostwo Powiatowe w Oleśnie przekazało Postanowieniem nr OŚR.7633 -77/09 z 
dnia  26.11.2009r. wniosek  do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu. 

Regionalna Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu pismem nr RDOS -16 –WOOŚ-
6613-035-42 i 45,64/09/ioc z dnia 09.12.2009 roku poinformował inwestora że ze względu na 
to, że parametry tego samego rodzaju, charakteryzujące skalę przedsięwzięcia i odnoszące się 
do  przedsięwzięć  tego  samego  rodzaju  sumuje  się  w  związku  z  powyższym  stoi  na 
stanowisku  że  należy  przygotować  wspólny  wniosek  dla  zespołu  elektrowni  wiatrowych, 
gdyż przedsięwzięcia powiązane technologicznie kwalifikuje się jako jedno przedsięwzięcie.

W związku z powyższym firma WINDPROJEKT Sp. z o. o.  ul. Królowej Jadwigi, 
88-100  Inowrocław wnioskiem z  dnia  18.12..2009  rok  wystąpiła  o  wycofanie  złożonego 
wniosku  o  wydanie  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  zgody  na  realizację 
przedsięwzięcia w/w. Pismo to zostało potraktowane jako wniesienie o wycofanie wniosku. 

Tutejszy organ pismem nr KB.III.7624 –(2-10)/2009 z dnia 13.01.2010r poinformował 
strony o przysługującym prawie zajęcia stanowiska w powyższej sprawie i poinformował że 
nie zajęcia  stanowiska  uznaje się jako wyrażenie  zgody na wycofanie  wniosku. Żadna ze 
stron nie zajęła stanowiska w wyznaczonym terminie co organ uznaje jako brak sprzeciwu  na 
wycofanie  wniosku  firmy   WINDPROJEKT  Sp.z  o.o.,  ul.  Królowej  Jadwigi  20,  88-100 



Inowrocław  o wydanie  decyzji  o środowiskowych  uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia w/w.
Ponadto organ stwierdza że umorzenie postępowania w niniejszej sprawie nie może zostać 
uznane za sprzeczne z interesem społecznym ponieważ postępowanie toczyło się na wniosek
i w interesie prywatnego inwestora.

 W związku z powyższym postępowanie może zostać umorzone zgodnie z art. 105 §  2 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. 
Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)..

P O U C Z E N I E

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego 
Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Wójta Gminy Radłów w terminie 14 
dni od daty doręczenia decyzji

Otrzymują:
1.     WINDPROJEKT Sp.z o.o .

ul. Królowej Jadwigi 20,88-100 Inowrocław
      2.    Dzierżon Rafał
             Psurów 85/2, 46 – 333 Psurów
      3.   Skarb Państwa - Starostwo Powiatowe w Oleśnie 
            ul. Pieloka 21, 46 – 300 Olesno
      4.   Tablica ogłoszeń sołectwa Wolęcin
      5.   Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Radłów
      6.   BIP Urzędu Gminy Radłów www.bip.radlow.pl 
      7.   a/a

  
Do wiadomości:
1.Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu
    ul. 1 – go Maja 6, 45 -068 Opole
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oleśnie
    ul. Wielkie Przedmieście 7, 46 – 300 Olesno

http://www.bip.radlow.pl/

