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POSTANOWIENIE 

w sprawie zawieszenia postępowania 
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

Na podstawie art. 69 ust. 4 i 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. z 2013 r., poz. 1235 ze zm .) zwanej w skrócie ustawą ooś, 
w związku z art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(t.j. Dz . U. z 2013 r. poz. 267 ze zm .), po wydaniu postanowienia z dnia 20.05.2015 r. o nałożeniu 
obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu 
o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej 
(fotowoltaicznej) o mocy do 1 MW, linii SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, stacji 
transformatorowej NN/SN, dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych 
na działkach nr ewid. 239/2, 239/4, 241/5 i 242 w miejscowości Wola Szydłowiecka, gm. Bolimów, 
której inwestorem jest Pan Jakub Linart zam. Wola Szydłowiecka 29, 99-417 Bolimów 

postanawiam 

zawiesić postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, do czasu 
przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia 
na środowisko. 

UZASADNIENIE 

W dniu 16 lutego 2015 r. (data wpływu do urzędu: 13.03.2015 r.) do Wójta Gminy Nieborów 
wpłynął wniosek Pana Jakuba Linarta zam . Wola Szydłowiecka 29, 99-417 Bolimów w sprawie 
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 
polegającego na budowie elektrowni słonecznej (fotowoltaicznej) o mocy do 1 MW, linii SN 
wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, stacji transformatorowej NN/SN, dróg 
wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych na działkach nr ewid . 239/2, 239/4, 
241/5 i 242 w miejscowości Wola Szydłowiecka, gm . Bolimów. Z uwagi na niekompletność złożonego 
wniosku dwukrotnie wzywano wnioskodawcę do jego uzupełnienia. 

W wyniku analizy wniosku organ stwierdził, że planowane przedsięwzięcie polegające 
na budowie farmy fotowoltaicznej zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 52 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 817) należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie 
znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego może być wymagane przeprowadzenie oceny 
oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji środowiskowej. 

W związku z powyższym w oparciu o art. 64 ust. 1, w związku z art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy ooś 
Wójt Gminy Nieborów wystąpił do organów uzgadniających tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Łodzi i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach o opinię 
co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku 
stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko przedm iotowego 
przedsięwzięcia. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi pismem z dnia 14 kwietnia 2015 r. (data 
wpływu: 17.04.2015 r.) nr WOOŚ.4240 . 188 . 2015.JK wyraził opinię, że istnieje potrzeba 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu 
przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko . 



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach pismem z dnia 11.05.2015 r. 
nr PSSE-ZNS-470/4R/15 odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 
dla planowanego przedsięwzięcia. 

Biorąc pod uwagę otrzymane opinie oraz zgodnie z art. 63 . ust. 1 i ust. 4 ustawy ooś Wójt 
Gminy Nieborów postanowieniem z dnia 20.05.2015 r. nałożył na wnioskodawcę obowiązek 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ustalił zakres raportu. 

Uznając, że w niniejszej sprawie zostały spełnione przesłanki zawieszenia postępowania 
administracyjnego należało postanowić jak wyżej. 

POUCZENIE 

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie . 

Otrzymują: 

1. Jakub Linart - inwestor 
Wola Szydłowiecka 29 
99-417 Bolimów 

2. Strony w trybie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 
Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) 

3. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 
ul. Traugutta 25 
90-113 Łódź 

4. Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny w Skierniewicach 
ul. Piłsudskiego 33 
96-100 Skierniewice 

s. a/a 


