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WÓJT GMINY  
   WILKÓW   

woj. opolskie                                                 PROJEKT                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Wilków, dn. 08 lipca 2016 r.          

GKR. 6220.15.2013 

 

POSTANOWIENIE 

 Na podstawie art. 98 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.   Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez 

PROKON NEW ENERGY POLAND Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Budowlanych 64D w Gdańsku, 

reprezentowanego przez p. Arkadiusza Śliwkę na mocy udzielonego mu pełnomocnictwa,  

w sprawie zawieszenia postępowania administracyjnego prowadzonego w sprawie oceny 

oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: „budowie farmy wiatrowej WP 

WILKÓW o łącznej mocy19,2 MW w obrębach geodezyjnych Krzyków oraz Jakubowice na terenie 

gminy Wilków, powiat namysłowski, województwo opolskie wraz z niezbędną infrastrukturą 

towarzyszącą”, dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 

realizację  

 
p o s t a n a w i a m 

zawiesić ww. postępowanie administracyjne na wniosek inwestora z dnia 27.06.2016 r.  

(dat. wpł. 01.07.2016 r.) 

 
UZASADNIENIE 

Wnioskiem z dnia 12 sierpnia 2013 r. uzupełnionym w dniu 20 września 2013 r. (data wpływu  

25 września 2013 r.) Pan Arkadiusz Śliwka działający w imieniu firmy PROKON NEW ENERGY 

POLAND Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Budowlanych 64 D w Gdańsku, zwrócił  się do Wójta Gminy 

Wilków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego 

na: „budowie farmy wiatrowej WP WILKÓW o łącznej mocy 19,2 MW w obrębach geodezyjnych 

Krzyków oraz Jakubowice na terenie gminy Wilków, powiat namysłowski, województwo opolskie 

wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”.       

Do wniosku załączona została karta informacyjna o planowanym przedsięwzięciu mogącym 
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wraz z wymaganymi załącznikami. 
 W dniu 12 sierpnia 2013 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w przedmiotowej 
sprawie.  
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania zostało podane do publicznej wiadomości poprzez 
wywieszenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w tutejszym Urzędzie, Urzędzie Miejskim                
w Namysłowie i w poszczególnych miejscowościach realizacji planowanej inwestycji oraz na stronie 
internetowej BIP,  jednocześnie powiadamiając strony postępowania obwieszczeniem 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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 353).  
 Od stron biorących udział w postępowaniu nie wpłynęły żadne uwagi, wnioski oraz 
zastrzeżenia dotyczące podanych do publicznej wiadomości informacji w sprawie wniosku. Również 
nie stwierdzono aby organizacje ekologiczne zgłosiły chęć uczestnictwa                           
w przedmiotowym postępowaniu.  
 Na podstawie § 3 ust.1 pkt 6 lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. 
w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  
(Dz. U. z 2016 r. poz.71) przedmiotową inwestycję zalicza się do grupy, dla której przeprowadzenie 
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oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane.   
 Po zapoznaniu się z całością zgromadzonego materiału dowodowego, w tym także z opinią 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie znak NZ/AN – 4325 – 26/13       
z dnia 09.10.2013 r. (data wpływu do tut. Urzędu 10.10.2013 r.) stwierdzającą konieczność  
przeprowadzania procedury oceny oddziaływania na środowisko oraz opinią Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu  znak WOOŚ.4241.295.2013.MW z dnia 08.10.2013. r., 
(data wpływu do tut. Urzędu 11.10.2013 r.) mówiącą o konieczności przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia uznano, że w analizowanym przypadku jest 
wskazane taką ocenę przeprowadzić.  

 Teren przeznaczony pod planowaną inwestycję w ewidencji gruntów zidentyfikowany jest 
jako obszar rolniczy z następującymi klasami mineralnymi gleb: RII, RIIIa, RIIIb, RIVa, RIVb, RV. 
Usytuowanie farmy wiatrowej nie zmieni dotychczasowego sposobu zagospodarowania terenów 
przeznaczonych pod projektowaną inwestycję.  
 W ramach przedmiotowej inwestycji planuje się budowę 6 turbin wiatrowych o mocy 
wytwórczej do 3,2 MW każda, o łącznej mocy do 19,2 MW, zlokalizowanych na działkach:             
nr 41/1 – obręb  Jakubowice;  nr 3, 2, 1/2, 26, 30/3 – obręb Krzyków.  
 Na obecnym etapie projektowania przewiduje się instalację turbin o następujących 
parametrach: 
- średnica  wirnika do 130 m,    
- wysokość wieży w zakresie od 92 do 145 m,  
- całkowita wysokość konstrukcji nie przekroczy 210 m n.p.t,  
- moc wytwórcza poszczególnego z urządzeń do 3,2 MW (łączna maksymalna moc farmy wiatrowej 
do 19,2 MW),  
- maksymalny poziom mocy akustycznej każdego z projektowanych urządzeń do 106,5 dB(A) 

 Urządzenia do przesyłania energii elektrycznej tj. podziemna linia kablowa średniego napięcia 
SN (do 30 kV) łącząca poszczególne jednostki wytwórcze z właściwym miejscem przyłączenia, które 
zostanie określone w technicznych warunkach przyłączenia na późniejszym etapie projektowanej 
inwestycji.  
 Budowa dróg dojazdowych wewnętrznych wraz ze zjazdami, placami manewrowymi, zatokami 
postojowymi itp. Inwestor planuje utwardzenie drogi dojazdowej kamieniem o różnym uziarnieniu   i 
grubości warstwy zależnej od warunków gruntowych i stosownie zagęszczonej lub płytami 
betonowymi; szerokość drogi dojazdowej do turbiny wynosić będzie do 8 m. W przypadku kolizji 
dróg z rowami śródpolnymi przewiduje się wykonanie przejazdów, uwzględniających zachowanie 
prawidłowego przepływu wody.  
 W ramach niniejszej inwestycji planuje się także wykonanie przebudowy dróg o charakterze 
publicznym w celu zapewnienia przejazdu dla turbin transportujących elementy konstrukcyjne turbin, 
wykonane w technologii uzgodnionej z gestorem tychże dróg.  
 Planowana jest także budowa placów manewrowych o powierzchni do 3000 m 2 oraz zatok 
postojowych o powierzchni do 400 m2. W/w infrastruktura techniczna umożliwi bieżącą obsługę 
serwisową każdego z planowanych do instalacji urządzeń podczas ich eksploatacji. Zaplecze 
budowy wyposażone zostanie także w elementy konstrukcyjne stanowiące zaplecze do składowania 
elementów konstrukcyjnych turbin. Poszczególne wymiary oraz charakter zagospodarowania terenu 
zostanie określony na etapie pozwolenia na budowę gdy będzie znany konkretny model turbin 
wiatrowych. 

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.6220.15.2013 z dnia          
28 października 2013 r. w którym nałożył na wnioskodawcę obowiązek przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „budowie farmy 
wiatrowej WP WILKÓW o łącznej mocy 19,2 MW w obrębach geodezyjnych Krzyków oraz 
Jakubowice na terenie gminy Wilków, powiat namysłowski, województwo opolskie wraz z 
niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”, oraz ustalił zakres raportu o oddziaływaniu 
przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. 
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Zgodnie z 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 „organ wydaje postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie 

wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę 

raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko”.  

         Wójt Gminy Wilków Postanowieniem nr GKR.6220.15.2013 z dnia  13 grudnia  2013 r. zawiesił  

prowadzone postępowanie adminiatracyjne  w przedmiotowej sprawie.  

         W dniu 12 listopada 2015 r. został przedłożony przez Inwestora raport o oddziaływaniu na 

środowisko ww. przedsięwzięcia.  

         Postanowieniem nr GKR.6220.15.2013 z dnia 24 listopada  2015 r. zostało wznowione 

postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.  

          W dniu 14 grudnia 2015 r. wszczęto postępowanie w sprawie oceny oddziaływania 

przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko oraz wystąpiono do organów współdziałających  

o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia niezbędnych do wydania decyzji środowiskowej. 

          Każdy etap prowadzonego postępowania był podawany do publicznej wiadomości 

mieszkańcom (jednocześnie obwieszczeniem powiadamiano strony postępowania) poprzez 

wywieszenie na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie, w Urzędzie Miejskim w Namysłowie   

i w poszczególnych miejscowości realizacji planowanej inwestycji, na stronie internetowej BIP oraz  

w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku i jego ochronie.  

         Od stron biorących udział w postępowaniu nie wpłynęły żadne uwagi, wnioski oraz 

zastrzeżenia dotyczące podanych do publicznej wiadomości informacji w sprawie prowadzonego 

postępowania administracyjnego. Również nie stwierdzono aby organizacje ekologiczne zgłosiły 

chęć uczestnictwa w przedmiotowym postępowaniu.  

        Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie opinia sanitarną nr NZ.4315.1.2016. 

AN z dnia 08.02.2016 r. (dat. wpł. 11.02.2016 r.) uzgodnił pozytywnie warunki realizacji planowanego 

przedsięwzięcia. 

        Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu wezwaniem nr WOOŚ.4242.4.2016.MW  

 z dnia 10.02.2016 r. i nr WOOŚ.4242.4.2016.MW.3 z dnia 18.04.2016 r. wezwał wnioskodawcę  

do  dokonania uzupełnień w  „Raporcie oddziaływania na środowisko….”.  

        W dniu 01.07.2016 r. do tut. Urzędu wpłynął wniosek firmy PROKON NEW ENERGY POLAND 

Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Budowlanych 64D w Gdańsku, reprezentowanego przez p. Arkadiusza 

Śliwkę na mocy udzielonego mu pełnomocnictwa, w sprawie zawieszenia postępowania 

administracyjnego prowadzonego w związku z wydaniem decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „budowie farmy wiatrowej 

WP WILKÓW o łącznej mocy19,2 MW w obrębach geodezyjnych Krzyków oraz Jakubowice na 

terenie gminy Wilków, powiat namysłowski, województwo opolskie wraz z niezbędną infrastrukturą 

towarzyszącą”.  

        Zgodnie z treścią art. 98 § 1 ustawy z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r.   Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) organ administracji publicznej może zawiesić 

postępowanie, jeżeli wystąpi o to strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, a nie 

sprzeciwiają się temu inne strony oraz nie zagraża to interesowi społecznemu.  

Jeżeli w okresie trzech lat od daty zawieszenia postępowania żadna ze stron nie zwróci się  

o podjęcie postępowania, żądanie wszczęcia postępowania uważa się za wycofane, podjęcie 

postępowania może nastąpić wyłącznie na wniosek strony, nie zaś z urzędu (art. 98 § 2).  

 

         Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono jak w sentencji. 

Niniejsze postanowienie zostanie podane do publicznej wiadomości mieszkańcom (jednocześnie 

obwieszczeniem powiadamiając strony postępowania) poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w tut. 

Urzędzie, w Urzędzie Miejskim w Namysłowie  i w poszczególnych miejscowościach realizacji 
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planowanej inwestycji, na stronie internetowej BIP oraz w publicznie dostępnym wykazie danych  

o środowisku i jego ochronie. 

 
Pouczenie 

  
Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Wójta Gminy Wilków w terminie 7 dni od dnia jego 

doręczenia. 

 

 

                                                                                                   Wójt Gminy Wilków 
                                                                                                     mgr Bogdan Zdyb 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Wnioskodawca. 

2.   Gmina Wilków, Urząd Gminy w Wilkowie.  

3.   Urząd Miejski w Namysłowie.  

4.   Mieszkańcy Gminy Wilków (zgodnie z art. 49 KPA) – tablica ogłoszeń + informacja w internecie  /BIP/ + 

miejsca prowadzenia inwestycji.  

5.   Mieszkańcy Gminy Namysłów (zgodnie z art. 49 KPA) – tablica ogłoszeń.  

6.  Sołtys wsi Wilków, Krzyków, Jakubowice, Objazda, Smarchowice Małe, Józefków, Michalice, Smogorzów. 

7.   aa KGP/KGP 

 

 

Do wiadomości:  
 
1.  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu, ul. Obrońców Stalingradu 66, 45-512 Opole.  
2.  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie, ul. Józefa Piłsudskiego 13, 46-100 Namysłów. 

 

 

 


