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REGIONALNY DYREKTOR 


OCHRONY SRODOWISKA 


WWARSZAWIE 


woos-11.4242.413.2012 .EW 

POST ANOWIENIE 

Na podstawie art. 113 § I, w zwi~zku z art. 126 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postypowania 
administracyjnego (Oz. U. z 2016 r. poz. 23, ze zm., zwanej dalej "Kpa"), 

prostuj~ 

z urzydu oczywist~ omylky w postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska 

w Warszawie (zwanego dalej "Regionalnym Dyrektorem") z dnia 28 lutego 2013 r., znak: WOOS

II.4242.413.2012.EW, w taki spos6b, ze punkt 11.2) sentencji ww. postanowienia w brzmieniu: 

"zawieszenie generator6w na wysokosci nie mniejszej niz 140 m n.p .t. katdy" 

otrzymuje brzmienie: 

"zawieszenie generator6w na wysokosci nie wiykszej niz 140 m n.p.t. kazdy". 


Uzasadnienie 

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie postanowieniem z dnia 28 lutego 2013 r., 
znak: WOOS-II.4242.413.2012.EW, uzgodnil warunki real izacj i przedsiywziycia polegaj~cego 

na budowie farmy wiatrowej 0 l~cznej, maksymalnej mocy przyl~czeniowej 54 MW, skladaj~cej siy 
z osiemnastu silowni wiatrowych 0 maksymalnej wysokosci 200 m n.p.t. wraz ze stacj~ 

transformatorow~ i sieci~ kablow~ zasilaj~c~ sredniego napiycia, na dzialkach 0 nr ew. 225,232 - obryb 
Kulany; 32711, 327/6, 32717 obryb Kuklin; 39, 160/2 - obryb Windyki; 26 - obryb Grzybowo; 23 
obryb B~ki; 402, 396,397,398,267,234, 166,229,230 - obryb Uniszki Zawadzkie. 

W dniu 15 marca 2017 r. do Regionalnego Dyrektora wp!yny10 pismo Pan a Marka Szewczyka 
z prosb~ 0 sprostowanie ww. postanowienia uzgodnieniowego poprzez zmiany zapis6w 
ww. postanowienia dotycz~cych wysokosci wiez silowni wiatrowych w postaci "nie ml11eJszej niz 
140 m n.p.t." na "nie wiykszej niz 140 m n.p.t.". 

Pismem z dnia II kwietnia 2017 r., znak: WOOS-II.4242.413 .20 12.EW, Regionalny Dyrektor wezwal 
Pana Marka Szewczyka do przedlozenia pelnomocnictwa upowazniaj~cego do reprezentowania przez 
niego wnioskodawcy - firmy Finadvice Fair Energy Wind Development 3 Sp. z 0.0 . 

.z~dane pelnomocnictwo zostalo przedlozone do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska 
w Warszawie przy pismie z dnia 20 kwietnia 2017 r. 

Organ rozpatruj~c przedmiotow~ sprawy stwierdzil, co nastypuje. 
Zgodnie z art. 113 § 1 Kpa organ administracj i publicznej moze z urzydu lub na ~danie 

strony prostowac w drodze postanowienia hlydy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omylki 
w wydawanych przez siebie decyzjach . Powyzej cytowany artykul stosuje siy r6wniez do postanowien 
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zgodnie z ali. 126 Kpa. Sprostowaniu mogll podlegac blydy, niewymagajllce przeprowadzania 
dodatkowych badan lub ustalen i nie dotyczllce merytorycznej strony postypowania. 

W tresci ww. postanowienia na skutek omylki pisarskiej wprowadzono niewfasciwe zapisy dotycZllce 
wysokosci planowanych wiet wiatrowych poprzez zapis w brzmieniu "zawieszenie generator6w 
na wysokosci nie mniejszej nit 140 m n.p.t. katdy", podczas gdy w rzeczywistosci ww. zapis 
postanowienia powinien brzmiec: "zawieszenie generator6w na wysokosci nie wiykszej nit 140 m n.p.t. 
katdy" . Wynika to w spos6b jednoznaczny z uzasadnienia do ww. postanowienia uzgodnieniowego 
(w uzasadnieniu na stronie 3 ww. postanowienia wskazano, it "wysokosc calkowita wiety przy 
wzniesionym smigle wyniesie do 200 m, natomiast srednica lopat 112 m, co daje wysokosc zawieszenia 
generatora wynoszllcll nie wiycej nit okolo 140 m) oraz ze zgromadzonego materiahl dowodowego 
w sprawie (na stronie 4, II i 56 przedlotonego rapOliu 0 oddzialywaniu na srodowisko przedmiotowego 
przedsiywziycia wskazano maksymaloll vvysokosc zawieszenia piasty wynoszllcll 140 m n.p.t.). 
Ponadto, z pisma Pana Marka Szewczyka z dnia /; marca 2017 r. wynika, it obecnie Inwestor posiada 
ostatecznll i prawomocnll decyzjy Starosty Mlaw:;kiego 0 zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz 
udzieleniu pozwolenia na budowy dla przedmiotowej inwestycji , z kt6rej wynika, it wiete silowni 
wiatrowych posiadaly bydll wysokosc 125 m n.p.t. 

W zwillZku z powytszym naJetalo sprostowac oczywistll omylky i orzec jak w sentencji. 

Pouczenie 

Na OlOleJsze postanowienie stronie postypowania przyshlguje zai:alenie do Generalnego Dyrektora 
Ochrony Srodowiska za posrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie, 
w terminie 7 dni od daty jego doryczenia . 
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Otrzymuia: 
1. Marek Szewczyk 
2. aa 
Do wiadomoSci: 
I. W6jt Gminy Wieczfnia Koscielna; 
2. Finadvice Fair Energy Wind Development 3 Sp. z 0.0. 


