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.NOWE.MIl STECZf' O~

Nowe Miasteczko, dn. 30.08 .2021

1'.

IGKiSŚ.6220 . S.2020 . ACH

POSTANOWIENIE
Na podstawie art. 97 § 2 i art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 73S)

1'. -

Kodeks

postępowania

postanawiam
podjąć poste;powanie administracyjne w sprawie wydania decy/'ji o środowiskowych

uwarunkowaniach dla przedsie;wz ie;cia polegającego na "B udowa zespolu paneli
fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzysz~!C~! w miejscowości Milaków, gmina
Nowe Miasteczko" lokalizacja inwestycji: działki nr: 12/7,12/4, 1/3,2/43,2/44,3/2,3/3,
zawieszone postanowieniem znale IGKiSŚ . 6220.S.2020.ACI-I z dnia 13.11.2020 r.

Uzasadnienie
W dniu 30.09. 2020 r. (data wpływu do lut. Urzydu 01.10.2020r.) Pan Krzysztof
Ganczarski działający w imieniu i na podstawie pełnomocnictwa firmy hankiewicz Energy
Sp. z 0.0. , ul. Przcmysłowa 5, 67-1 24 Nowe Miasteczko, wystąpił o wydanie decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje; przedsie;wzie;cia pn.: "Budowa
zespołu paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzysz~lcą w miejscowości
Milal{ów, gmina Nowe Miasteczko" lokalizacja inwestycji: dzialki nr: 12/7, 12/4, 1/3,
2/43, 2/44, 3/2, 3/3,". Wniosek spełnił wymogi formalne określone wart. 74 ust. 1 ustawy z

dnia 3 października 2008 r. o udoste;pnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczel'lstwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
Zgodnie z przedłożoną dokumentacjel planowane przedsiywziycic należy do
przcdsięwziC;ć , o których molwa w art. 71 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy mogących potencjalnie
znacząco oddziaływać na środowisko, dla których uzyskanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach jest wymagane.
Przedsi<;wzie;eie to należy do przedsie;wziC;ć wymienionych w § 3ust. 1 pkt. S4 lit. a
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsiywziyć
mogących znaczcjco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1839).
Na podstawie art. 63 ust. l oraz 64 usl. l ustawy z dnia 3 października 2008 r. o
udoste;pnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale s polcczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsie;wzięeia
mogącego potencjalnie znaezc)co oddziaływać na środowisko stwierdza, w drodze
postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach -po zasięgni((ciu opinii Regionalnego Dyrektora ochrony Środowiska, pal'lstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Dyrektora Regionalnego 7,arządu Gospodarki
Wodnej w Zielonej Górze Pal'lstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. W związku
z powyższym , na podstawie art. 64 ust. l pkt l , art. 64 ust. l pkt 2 i art. 64 usl. l pkt 4 ustawy
z dnia 3 pa;i.dz icrnika 2008 1'. ustawy OOŚ , Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Miasteczko
pismem z dnia 30.06.20201'. , wystąpił o opinie; do Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Gorzowie Wlkp ., Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej
Soli oraz Dyrektora Zarządu Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze Pallstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, co do potrzeby przeprowadzenia oceny

odd:r.iaływania pr:r.edmiotowego pr:r.edsic;wzic;eia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia

takiej potrzeby -- co do zakresu raportu o oddziaływaniu pr:r.edsic;wziycia na środowisko.
Pismem :r. dnia 28. 10.2020 r. (data wpływu 29.10.2020 r.) PclllstwOWy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Nowej Soli znale
NZ.4300.78.2020 wyraził opini y, że dla przedmiotowego
przedsictwzicteia nic zachodzi potrzeba przeprowadzcnia occny oddzialywania na środowisko.
03 listopada 2020 r. (data wpływu do tut. Ur:r.ydu 03 .11.2020 r.) znak:
WZŚ.4220 . 655.2020.KS Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp .
wyraził opinie;, że dla przedmiotowego przedsiywziycia istnieje potrzcba przeprowadzenia
oceny oddzi aływania na środowisko i określił zakrcs raportu o oddziaływaniu na środowisko.
Pismem z dnia 29. 10.2020 r. (data wpływu do tul. Urze;du 30.10.2020 L) Zarząd
Zlcwni, Wody Polskic znak: WR.7ZŚ.7.435.359.2020.IW wyraził opinię , że dla w/w
przcdsięwziycia istnieje konieczność przeprowadz.enia oceny oddziaływania na środowisko i
określił zakres raportu.
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Miasteczko po wnikliwej analizie wniosku oraz
zgromadzonego dotychczas w przedmiotowej sprawie materiału dowodowego, w tym m. in.
ww. opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie 'vVlkp. , PaI1stwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód
Polskich w Zielonej Górze oraz uwzglydniąjąc łącznic uwarunkowania, o których mowa a art.
63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pa:l:dziernika 2008 r. OOŚ, postanowieniem z dnia 13.11.2020 r.
znak: IGKiSŚ.6220.5.2020.ACH stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania
przedsic;wzic;cia na środowisko określając jednoczcśnic zakres raportu o oddziaływaniu na
środowisko.

Zgodnie z art. 63 usL 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostypnianiu
informacji informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania, w przypadku gdy obowiązek przeprowadzenia
oceny oddziaływania przedsiywzięcia na środowisko dla planowanego przcdsiywzic;cia
mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko został stwierdzony w drodze
postanowienia przez organ właściwy do wydania decyzj i o środowiskowych
uwarunkowaniach, organ ten wydaje postanovvienie o zawieszeniu postypowania w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu prz,edlożenia przez
Wnioskodawcy raportu o oddziaływaniu przedsic;wzic;cia na środowisko.
Burmistrz
Gminy
i
Miasta
Nowe
Miasteczko
postanowieniem
znale
IGKiSŚ.6220.5.2020 . ACII z dnia 13.11.2020 r. zawiesił przedmiotowe postępowanie do
czasu przedłożenia przez Wnioskodawcy raportu o oddziaływaniu przedsie;wzie;cia na
środowisko .

W dniu 23.08.2021 r. (data wpływu do tuL Urzydu 26.08 .2021 r.) wpłynął wniosek
Pana Krzysztofa Ganczarskiego pełnomocnik firmy Frankiewiez Energy Sp. z 0.0., ul.
Przemysłowa 5, 67-124 N owe Miasteczko wraz z raportem o oddziaływaniu na
przeclsic;wzic;cia na środowisko, z prośbe) o podjycie zawieszonego postępowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na
rcalizacjy przedsiywzic;cia pn .: "Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych wraz z
infrastrukturą

towarzyszącą

lokalizacja inwcstyc.ji:

działki

w miejscowości Milaków, gmina Nowe Miasteczko"
nr: 12/7, 12/4, 1/3,2/43,2/44,312,3/3,.

W myśl art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego, gdy ustąpią przyczyny lIi":asadniaj c)ce zawieszenie Post9powania, organ
administracji publicznej podejmie postc;powanie z urz9du lub na żądanie strony.
.
.
W związku z powyższym , ponieważ ustąpiły przyczyny uzasadniające zaWleszeme
przedmiotowego postc;powania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach, należało postanowić jak w sentencji

POUCZENIE
Na mmcJszc po stanowienie słu:i:y stronom prawo do zło :i:eni a zażalenia do
Kolegium Odwoławczego w Z ielonej Górze za moim po ś re dni ctwem
w terminie 7 dni od daty dorC(czenia postanowienia.
Samorządowego

Otrzymu j ą:

l.
2.
3.
4.

5.

Do

Wnioskodawca
Stron y po s t ę p owa nia poprzez obwieszc7.cni e zgodn ie z art. 49 Kpa
BlP U rzę du Glllin y Nowe Miasteczko
Tabl ica og loszc li IV miej s co woś ci Milaków
a/a

w i adomości:

l
2.
3.

Reg iona lny Dyrekto r Ochrony Ś rodow i s ka IV Gorzow ie Wl kp. , ul. .Iagiclloliczyka 13
Palistwowy Powiatowy In spektor Sa nitarny w Nowej Sol i, ul. Wojska Po lskiego II
Z arzącl Zkwni , Pm\slwolVc Gospod ars two Wodne, Wody Pol skie, ul. Ptasia 28, 65-5 1tlZ ielona Góra

