
        Radłów, dnia 06.11.2012r. 
KB.III.7624 -1/2010 
 

 
POSTANOWIENIE 

 

        Na podstawie art. 113 § 1, art.126 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks 
postępowania administracyjnego ( Dz. U.  z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm. ), Wójt 
Gminy Radłów 
 

POSTANAWIA 
 

sprostować na wniosek strony WINDPROJEKT Sp. z o.o. S.K.A. ul. Piękna 24/26A 00 -549 
Warszawa oczywistą omyłkę pisarską w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na  
budowie linii energetycznych SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, 
dwudziestu stacji kontenerowych pomiarowych i wybudowanie niezbędnych urządzeń 
elektroenergetycznych, dróg wewnętrznych z placami manewrowymi oraz dwudziestu 
elektrowni wiatrowych  na działkach nr 80;34 (zjazd z drogi): 378/216; 287/217 
(oddziaływanie rotora); nr 121 (zjazd z drogi): 1062/212; 1063/212; 1064/212; 1065/212; 
1066/212 (oddziaływanie rotora); 1069/213 (oddziaływanie rotora); 215 (zjazd z drogi); 22; 
258/69 (oddziaływanie rotora); 495/224 (zjazd z drogi); 1115/184; 183 (oddziaływanie 
rotora); 182 (zjazd z drogi ); 15; 14; 211/216 (oddziaływanie rotora); 12 (oddziaływanie 
rotora); 258/24 (zjazd z drogi); 8; 242/78;13 (oddziaływanie rotora); 257/7 (oddziaływanie 
rotora); 248/79 (zjazd z drogi); 265/138; 273/138 (oddziaływanie rotora) 242/128 
(oddziaływanie rotora); 152 (zjazd z drogi) położonych w obrębie miejscowości Kościeliska, 
90; 87 (oddziaływanie rotora); 166 (zjazd z drogi ); 69; 11( zjazd z drogi); 375/73; 276/78 
(oddziaływanie rotora); 377/73 (oddziaływanie rotora);79 (zjazd z drogi); 166/3; 75/2 (zjazd z 
drogi); 182/3 położonych w obrębie miejscowości Ligota Oleska 49/17; 39/13 (zjazd z drogi); 
43/15; 39/13 (zjazd z drogi) położonej w obrębie miejskości Wolęcin, 1096/326; 1095/326 
(zjazd z drogi); 1100/326; 681/354 (zjazd z drogi); 1176/375; 1184/383; 524/379 (zjazd z 
drogi) położonych w obrębie miejscowości Biskupice gmina Radłów polegającą na błędnie 
podanym numeru jednej z działek wymienionych we wniosku i całym postępowaniu o 
wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację w/w 
przedsięwzięcia.  
W całym postępowaniu podany jest nr ewidencyjny działki 211/216, a powinien być 211/16.  
 

 
Uzasadnienie 

 
Wnioskiem z dnia 15.10..2012r strona WINDPROJEKT Sp. z o.o. S.K.A. ul. Piękna 24/26A 
00 -549 Warszawa wystąpiła o sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w postępowaniu  
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia polegającego na budowie linii energetycznych SN wraz z kablami 
sterowania i telekomunikacyjnymi, dwudziestu stacji kontenerowych pomiarowych i 
wybudowanie niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych, dróg wewnętrznych z placami 
manewrowymi oraz dwudziestu elektrowni wiatrowych  na działkach nr 80;34 (zjazd z drogi): 
378/216; 287/217 (oddziaływanie rotora); nr 121 (zjazd z drogi): 1062/212; 1063/212; 
1064/212; 1065/212; 1066/212 (oddziaływanie rotora); 1069/213 (oddziaływanie rotora); 215 
(zjazd z drogi); 22; 258/69 (oddziaływanie rotora); 495/224 (zjazd z drogi); 1115/184; 183 
(oddziaływanie rotora); 182 (zjazd z drogi ); 15; 14; 211/216 (oddziaływanie rotora); 12 
(oddziaływanie rotora); 258/24 (zjazd z drogi); 8; 242/78;13 (oddziaływanie rotora); 257/7 
(oddziaływanie rotora); 248/79 (zjazd z drogi); 265/138; 273/138 (oddziaływanie rotora) 



242/128 (oddziaływanie rotora); 152 (zjazd z drogi) położonych w obrębie miejscowości 
Kościeliska, 90; 87 (oddziaływanie rotora); 166 (zjazd z drogi ); 69; 11( zjazd z drogi); 
375/73; 276/78 (oddziaływanie rotora); 377/73 (oddziaływanie rotora);79 (zjazd z drogi); 
166/3; 75/2 (zjazd z drogi); 182/3 położonych w obrębie miejscowości Ligota Oleska 49/17; 
39/13 (zjazd z drogi); 43/15; 39/13 (zjazd z drogi) położonej w obrębie miejskości Wolęcin, 
1096/326; 1095/326 (zjazd z drogi); 1100/326; 681/354 (zjazd z drogi); 1176/375; 1184/383; 
524/379 (zjazd z drogi) położonych w obrębie miejscowości Biskupice gmina Radłów 
polegającej na błędnym podaniu numeru jednej z działek wymienionych we wniosku, 
uzasadniając że zmiana ta nie spowoduje zmiany miejsca lokalizacji planowanej inwestycji. 
Mając powyższe na uwadze, zgodnie z przywołanym na wstępie niniejszego postanowienia 
przepisami postanowiono dokonać sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej. 

 
 

Pouczenie 
 

 Od niniejszego postanowienia służy stronom prawo wniesienia zażalenia do 
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Wójta Gminy Radłów 
w terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienia. 
 
Otrzymują: 
 
1. WINDPROJEKT Sp.z o.o,  
    ul. Królowej Jadwigi 20, 88-100 Inowrocław 
2. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Radłów, tablica ogłoszeń Sołectwa Kościeliska,  
    Sołectwa Ligota Oleska, Sołectwa Wolęcin i Sołectwa Biskupice, Biuletyn Informacji 
   Publicznej: www.bip.radlow.pl  
3. a/a 
 
Do wiadomości: 
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu 
    ul. 1Maja 6, 45 – 068 Opole 
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oleśnie 
    ul. Wielkie Przedmieście 7, 46 – 300 Olesno 


