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GO.6220.5.2019       Rzgów, dnia 29.10.2019 r. 

 
POSTANOWIENIE 

 
 Na podstawie art. 63 ust.2 i 2a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r, poz. 2081), po zasięgnięciu opinii 
organów współdziałających, a w szczególności uwzględnienia zawartych wskazań w opinii 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu 
 

Postanawiam 
 

1) Nie stwierdzić potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej (SPV Wojciechowo)  
o mocy łącznej do 2MW włącznie, wraz z niezbędną infrastrukturą na działce nr ewid. 
72, obręb Wojciechowo, gmina Rzgów” w ramach wszczętego postępowania o 
wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z wniosku Worm Sp. z o.o., w 
imieniu, której występuje pełnomocnik Marta Kaczmarek, prowadząca działalność pn. 
PROFeco Analizy Środowiskowe Marta Kaczmarek z dnia 19.09.2019 r. (data 
wpływu 23.09.2019 r.) 

2) Wskazać na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach warunków i wymagań przewidzianych w art. 82 ust.1 pkt 1 lit. b. 

 
Uzasadnienie 

 
 W dniu 23.09.2019 r. Worm Sp. z o.o., w imieniu, którego występuje pełnomocnik 
Marta Kaczmarek, prowadząca działalność pn. PROFeco Analizy Środowiskowe Marta 
Kaczmarek złożył wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 
przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie farmy fotowoltaicznej (SPV Wojciechowo) o 
mocy łącznej do 2MW włącznie, wraz z niezbędną infrastrukturą na działce nr ewid. 72, 
obręb Wojciechowo, gmina Rzgów”. Zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 
2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018, poz. 2081) - 
dalej „ustawa OOŚ” - do wniosku dołączono: kartę informacyjną przedsięwzięcia w czterech 
egzemplarzach wraz z zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych, 
poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany 
teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmującej obszar, na który będzie 
oddziaływać przedsięwzięcie, mapę w skali zapewniającej czytelność przedstawionych 
danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane 
przedsięwzięcie oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać 
przedsięwzięcie, wraz z zapisem mapy w formie elektronicznej, wypis z ewidencji gruntów 
lub inny dokument, wydany przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, 
pozwalający na ustalenie stron postępowania,  informacja o ubieganie się o dofinasowanie ze 
środków UE.  
 Wójt Gminy Rzgów pismem z dnia 25.09.2019 r, znak GO.6220.5.2019 wezwał 
wnioskodawcę do usunięcia braków i złożenia wyjaśnień w zakresie niezgodności treści karty 
informacyjnej przedsięwzięcia z załącznikiem nr 2 do k.i.p. polegające na tym, że opisowa 
część k.i.p. w pkt 2 zawiera inne dane niż uwidocznione na załączniku graficznym nr 2.  



Wójt Gminy Rzgów 
Ul. Konińska 8,  
62-586 Rzgów 
 W dniu 02.10.2019 r. wnioskodawca przedłożył stosowne wyjaśnienia załączając 
uzupełnienie do karty informacyjnej przedsięwzięcia w czterech egzemplarzach wraz z 
zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych.  
 Tutejszy organ pismem z 03.10.2019 r., znak GO.6220.5.2019 wystąpił do 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, do Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Koninie oraz do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej  
w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Do wystąpienia 
dołączono: kopię wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, kartę 
informacyjną przedsięwzięcia, mapę ewidencyjną w skali 1:5000 oraz uzupełnienie do karty 
informacyjnej przedsięwzięcia. 
 Planowane przedsięwzięcie zalicza się, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 52 lit. b Obwieszczenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 21.12.2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 
na środowisko (Dz. U. 2016 r., poz. 71), do przedsięwzięć mogących potencjalnie 
oddziaływać na środowisko pn. „zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami 
fotowoltaicznymi lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni 
zabudowy nie mniejszej niż: b) 1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a – przy czym 
przez powierzchnię zabudowy rozumie się powierzchnie terenu zajętą przez obiekty 
budowlane oraz pozostałą powierzchnię przeznaczoną do przekształcenia w wyniku realizacji 
przedsięwzięcia”, dla których ocena oddziaływania na środowisko i  sporządzenie raportu 
może być wymagane. 

Biorąc pod uwagę zapisy karty informacyjnej przedsięwzięcia, stanowisko 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu pismo nr WOO-
IV.4220.1265.2019.JM.2 z dnia 23.10.2019, opinię Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Koninie pismo nr ON.NS-4524-55/18 z dnia 16.10.2019 r. oraz opinię 
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu nr 
PO.ZZŚ.3.435.1.267.2019.IW z dnia 17.10.2019 dla przedsięwzięcia polegającego na 
,,Budowie farmy fotowoltaicznej (SPV Wojciechowo) o mocy do 2MW włącznie, wraz  
z niezbędną infrastrukturą na działce nr ewid. 72, obręb Wojciechowo, gmina Rzgów”, nie ma 
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzania raportu  
o oddziaływaniu na środowisko.  

Organ decyzyjny, mimo iż wskazania o których mowa w pkt 2 postanowienia mają 
charakter fakultatywny, ocenił i uznał zasadność ich wprowadzenia do decyzji  
o środowiskowych uwarunkowaniach, podzielając Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Poznaniu wyrażone w jego opinii. 

Wobec powyższego należało orzec jak w sentencji postanowienia. 
 

Pouczenie 
 

 Postanowienie jest ostateczne i nie przysługuje na nie zażalenie. Strona niezadowolona 
z rozstrzygnięcia może zaskarżyć powyższe stanowisko organu w odwołaniu od decyzji. 
 
 
 
 

/-/ Estera Pawełczak 
        Podinspektor 
        Z upoważnienia wójta 
 


