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PROJEKT  

Wilków,  10 kwietnia 2014 r. 
 

GKR.6220.1.2014.KGP                                                                                              
 

POSTANOWIENIE 
 
 

Na podstawie art. 63 ust.1, pkt 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 i 1238), oraz § 3 ust. 2 pkt 2) w 
związku  z  § 3 ust. 1 pkt 6b) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  9 listopada 2010 r. w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 oraz 
z 2013 r., poz. 817), po rozpatrzeniu wniosku złoŜonego przez GDF SUEZ ZIELONA ENERGIA SP. Z 
O.O., Zawada 26, 28-230 Połaniec reprezentowanej przez pełnomocnika Krzysztofa Sierota na podstawie 
udzielonego mu pełnomocnictwa, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 
przedsięwzięcia pod nazwą; „Rozbudowa Farmy Wiatrowej „Pągów” o 8 turbin wiatrowych, w obrębie 
miejscowości Pągów i Bukowie, gm. Wilków, pow. Namysłowski, woj. opolskie”. Teren planowanej 
inwestycji obejmuje działki o nr ewidencyjnych 14/3, 265, 271, 10, 18/2, 18/3, 18/11, 18/14, 367/2, 374, 
18/19 w miejscowościach Pągów i Bukowie  w gminie Wilków 

 
p o s t a n a w i a m 

 
zawiesić postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla        
ww. przedsięwzięcia do czasu przedłoŜenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu 
przedsięwzięcia na środowisko. 

 
 

UZASADNIENIE 
 

 
W dniu 23.12.2013 r. wpłynął wniosek GDF SUEZ ZIELONA ENERGIA SP. Z O.O., Zawada 26, 

28-230 Połaniec reprezentowanej przez pełnomocnika Krzysztofa Sierota na podstawie udzielonego mu 
pełnomocnictwa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji                     
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą; „Rozbudowa Farmy Wiatrowej 
„Pągów” o 8 turbin wiatrowych, w obrębie miejscowości Pągów i Budowie, gm. Wilków, pow. 
Namysłowski, woj. opolskie”. Teren planowanej inwestycji obejmuje działki o nr ewidencyjnych 14/3, 265, 
271, 10, 18/2, 18/3, 18/11, 18/14, 367/2, 374, 18/19 w miejscowościach Pągów i Bukowie w gminie 
Wilków.  

 
 Do wniosku załączona została karta informacyjna o planowanym przedsięwzięciu mogącym 
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wraz z wymaganymi załącznikami. 
Zostało wszczęte postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie.  
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania zostało podane do publicznej wiadomości poprzez 
wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu i w miejscowościach prowadzenia inwestycji oraz na stronie 
internetowej BIP. 

Strony postępowania zgodnie z art. 74 ust 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 zostały poinformowane o prowadzonym  postępowaniu 
poprzez obwieszczenie umieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Wilkowie   
i w miejscowościach  prowadzenia inwestycji oraz na stronie internetowej BIP. 

 
Planowane przedsięwzięcie zakwalifikowano do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko zgodnie  § 3 ust. 2 pkt 2) w związku  z  § 3 ust. 1 pkt 6b)  Rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. sprawie  przedsięwzięć mogących znacząco  oddziaływać na 
środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 oraz z 2013 r., poz. 817). 



 
W związku z powyŜszym, zgodnie z art. 64 ust. 1 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 i 1238) wystąpiono z wnioskiem 
do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Namysłowie o opinię w przedmiocie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko lub ewentualnego odstąpienia od tego obowiązku. 

Państwowy Powiatowy  Inspektor Sanitarny w Namysłowie Opinią Sanitarną                          
nr NZ.4315.2.2014.AN z dnia 23.01.2014 r. (data wpływu 28.01.2014 r.) zaproponował inwestorowi 
przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia i ustalił zakres 
raportu zgodnie z art.66 ust.1 ustawy ooś..  

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu, Postanowieniem                                         
nr WOOŚ.4241.12.2014.MW.2  z dnia 05.02.2014 r. (data wpływu 10.02.2014 r.) równieŜ  wyraził opinię o 
konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustalił zakres raportu według art.66 
ust.1 powyŜszej ustawy. 

 
Teren przeznaczony pod planowaną inwestycję w ewidencji gruntów zidentyfikowany jest jako 

obszar rolniczy z następującymi klasami mineralnymi gleb: RIIa, RIIIa, RIIIb, RIVa. Usytuowanie farmy 
wiatrowej nie zmieni dotychczasowego sposobu zagospodarowania terenów przeznaczonych pod 
projektowaną inwestycję.   
Przedmiotem planowanego przedsięwzięcia jest rozbudowa Farmy Wiatrowej „Pągów” o 8 elektrowni 
wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Wilków. 
W skład planowanego przedsięwzięcia będą wchodziły następujące elementy: 

a) 8 turbin wiatrowych, najprawdopodobniej posadowionych w sposób bezpośredni na fundamentach 
kołowych o średnicy nie przekraczającej 25 m. Przewidywana głębokość 
posadowienia wynosi około 3 m p.p.t. 
− znamionowa maksymalna moc do 3,6 MW; 
− wysokość wieŜy wynosiła będzie maksymalnie do 140 m n.p.t.; 
− średnica rotora maksymalnie wynosiła będzie do 130 m; 
− maksymalna moc akustyczna na poziomie do 107,5 dB, który nie spowoduje przekroczeń 
dopuszczalnego poziomu hałasu zgodnie z przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska, na 
granicy obszarów zabudowy mieszkaniowej lub innej przeznaczonej na stały pobyt ludzi; 

b) linie elektroenergetyczne (kable SN) średniego napięcia posadowione na głębokości 1 m 
łączące poszczególne turbiny wiatrowe ze sobą oraz z istniejącą stacją energetyczną 
wewnętrzną GPZ „Pągów”.  
GPZ wewnętrzny znajduje się w centralnej części istniejącej farmy „Pągów” na działce            o nr 
ewidencyjnym 23. Z Głównego Punktu Zasilania w Pągowie energia będzie przesyłana linią 
energetyczną 110 kV do istniejącego GPZ w Oleśnicy (tak jak ma to miejsce w przypadku 
funkcjonującej juŜ); 

c)  infrastruktura telekomunikacyjna umoŜliwiająca nadzór eksploatacyjny elektrowni; 
d) drogi dojazdowe i place manewrowe do planowanych turbin wiatrowych (o nawierzchni 

utwardzonej o szerokości ok. 5 m) z tymczasowymi (na okres budowy) ewentualnymi 
poszerzeniami i tymczasowymi łukami oraz stałe place manewrowe o wymiarach  
ok. 40 x 23 m. 

 
Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 6b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r.  

w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r., nr 213 poz. 
1397 z późniejszymi zmianami) tj.: „instalacje wykorzystujące do wytwarzania energii elektrycznej energię 
wiatru inne niŜ wymienione w § 2 ust. 1 pkt. 5:  
a) lokalizowane na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt. 1 – 
5, 8 i 9 ustawy z dnia16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. nr 0 z 2013 r., poz. 627  
i 628), z wyłączeniem instalacji przeznaczonych wyłącznie do zasilania znaków drogowych  
i kolejowych, urządzeń sterujących lub monitorujących ruch drogowy, znaków nawigacyjnych, urządzeń 
oświetleniowych, billboardów i tablic reklamowych,  
b) o całkowitej wysokości nie niŜszej niŜ 30 m;” 
 
 
 Po rozpatrzeniu i szczegółowym przeanalizowaniu materiałów dowodowych zgromadzonych  w 
przedmiotowej sprawie, w oparciu o powołane na wstępie przepisy ustawy oraz po rozpatrzeniu 
zasięgniętych opinii, Wójt Gminy Wilków wydał Postanowienie nr GKR.6220.1.2014.KGP                                                                                             
z dnia 27 lutego 2014 r. w którym nałoŜył na wnioskodawcę  obowiązek przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie Farmy 



Wiatrowej „Pągów” o 8 turbin wiatrowych, w obrębie miejscowości Pągów i Bukowie, gm. Wilków, pow. 
Namysłowski, woj. opolskie” oraz ustalił zakres raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia 
na środowisko zgodnie z wymaganiami o jego zakresie zawartymi w art. 66 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 i 1238),  ze 
szczególnym uwzględnieniem: 

1) wpływu ww. przedsięwzięcia na ornitofaunę i chiropterofaunę, 
2) wystąpienia skumulowanego oddziaływania przedsięwzięcia na faunę – oceny tego 

oddziaływania; 
3) wpływu przedsięwzięcia na stan klimatu akustycznego na terenach prawnie chronionych przed 

hałasem, w tym wpływu, jaki spowoduje kumulacja oddziaływań      w związku z funkcjonującą na 
terenie gminy Wilków Farmą wiatrową „Pągów”, 

 z wyłączeniem wymogu określonego w art.66 ust.1 pkt 4, tj.: opisu przewidywanych skutków dla 
środowiska w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia. 

 
Zgodnie z art. 63 ust. 1, pkt 5  ustawy  wymienionej na wstępie „organ wydaje 

postanowienie     o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach do czasu przedłoŜenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu 
przedsięwzięcia na środowisko”. 

 
 Biorąc powyŜsze pod uwagę postanowiono jak w sentencji. 

 
 Na niniejsze postanowienie zgodnie z art. 63 ust. 6 cyt. na wstępie ustawy nie przysługuje  
zaŜalenie. 
 

 
Postanowienie zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy 

ogłoszeń tut. Urzędu i w miejscowościach prowadzenia inwestycji oraz na stronie internetowej. Strony 
postępowania zgodnie z art. 74 ust 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 zostaną poinformowane  
o prowadzonym  postępowaniu poprzez obwieszczenie umieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie 
Gminy w Wilkowie, w miejscowościach  prowadzenia inwestycji oraz na stronie internetowej BIP. 
 
 
               
 
 

                                                                          Wójt Gminy Wilków 
                                                                          mgr Bogdan Zdyb 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                               
Otrzymują: 

1. Wnioskodawca. 
2. Strony postępowania (przez obwieszczenie). 
3. Gmina Wilków. 
4. aa KGP/KGP. 

 
 
Do wiadomości: 
1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie. 
2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu. 
3. Mieszkańcy Gminy Wilków – tablica ogłoszeń + informacja w internecie /BIP/ + miejsca prowadzenia inwestycji. 
4. Sołtys wsi Bukowie i Pągów, Wojciechów. 

                    

 


