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GGR.6220.11.2018                                                                           Krapkowice, 13.03.2019 r. 
 
 

D E C Y Z J A 
 

 Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2018 roku poz. 2096 ze zm.), w związku z art. 75 ust. 1 pkt 4 

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 2018 r. poz. 2081 ze zm.). 

 

 

umarzam postępowanie 

 

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: 

,,Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 669 

(obręb 0008) w miejscowości Ściborowice, Gmina Krapkowice (proj. Ściborowice II)”. 

 
 

U z a s a d n i e n i e 
 

Dnia 24.10.2018 roku do tut. urzędu wpłynął wniosek Pani Izy Michałek, działającej 

w imieniu i na rzecz Elektrownia PV 24 Sp. z o. o. ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa 

o wydanie o decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: ,,Budowa 

Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 669 (obręb 0008) 

w miejscowości Ściborowice, Gmina Krapkowice (proj. Ściborowice II)”. Do wniosku 

dołączone zostały dokumenty, o których mowa w art. 74 ust. 1 w/w ustawy. Wniosek został 

uzupełniony w dniu 16.11.2018 r.  

Wniosek stał się podstawą do wszczęcia postępowania administracyjnego 

w przedmiotowej sprawie, o czym Burmistrz Krapkowic powiadomił strony Zawiadomieniem 

Nr GGR.6220.11.2018 z dnia 21.11.2018 r.  

Informację o powyższym wniosku umieszczono w publicznie dostępnym wykazie 

danych (www.ekoportal.pl) nr karty : 67/2018.  

Teren planowanej inwestycji nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego. 

 Jak wynika z załączonej do wniosku karty informacyjnej przedsięwzięcia planowane 

przedsięwzięcie będzie polegało na budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą na działce o nr 669 w miejscowości Ściborowice. Powierzchnia terenu, 

na którym zlokalizowana będzie przedmiotowa inwestycja wynosi 2,79 ha. Przedsięwzięcie 

będzie polegało na montażu wolnostojących ogniw fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą o łącznej mocy do 1 MW. Elektrownia składać się będzie z zespołu paneli 

fotowoltaicznych (do 4000 sztuk), kontenera stacji transformatorowej i kontenera 

technicznego. Ponadto planowane jest przyłączenie elektrowni słonecznej do istniejącej linii 

napowietrznej średniego napięcia. Elektrownia będzie współpracować z siecią 

elektromagnetyczną przekazując do niej całą wyprodukowaną energię elektryczną. 

 

http://www.ekoportal.pl/
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Przedsięwzięcie zgodnie z zapisem § 3 ust. 1 pkt 52 lit. b Rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71) – tj. zabudowa przemysłowa, w tym 

zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej 

infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż: 

a) 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 

ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, 

lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej 

ustawy, 

b) 1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a 

- przy czym przez powierzchnię zabudowy rozumie się powierzchnię terenu zajętą przez 

obiekty budowalne oraz pozostałą powierzchnię przeznaczoną do przekształcenia w wyniku 

realizacji przedsięwzięcia, zakwalifikowano jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie 

znacząco oddziaływać na środowisko. 

Wypełniając dyspozycje art. 64, ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie (…) pismem Nr GGR.6220.11.2018 

z dnia 21.11.2018 r. zwrócono się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  

w Krapkowicach, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz do 

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydanie opinii, co do obowiązku 

przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, 

załączając do pism kartę informacyjną przedsięwzięcia oraz kopię wniosku o wydanie decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach.   

W dalszym toku przedmiotowego postępowania administracyjnego otrzymano:   

1. opinię sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach 

Nr NZ.4315.28.2018.TM z dnia 29.11.2018 r. wnoszącą o odstąpienie od potrzeby 

przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, 

który wydając przedmiotową opinię uwzględnił zakres, skalę jak również lokalizację 

inwestycji, 

2. opinię Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o numerze 

GL.ZZO.3.435.228.1.2018.MO z dnia 06.12.2018 r. stwierdzającą brak obowiązku 

przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. W ocenie 

organu planowana inwestycja nie wpłynie negatywnie na możliwość osiągnięcia 

celów środowiskowych ustanowionych w ,,Planie gospodarowania wodami na 

obszarze dorzecza Odry”,   

3. pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu o numerze 

WOOŚ.4220.284.2018.EB z dnia 11.12.2018 r. odmawiające wyrażenia opinii 

co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustalenia 

zakresu raportu dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa Elektrowni Słonecznej wraz 

z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 669 (obręb 0008) w miejscowości 

Ściborowice, Gmina Krapkowice (proj. Ściborowice II)”. Organ analizując 

przedsięwzięcie stwierdził, że nie wymaga ono uzyskania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach z uwagi na powierzchnię zabudowy wynoszącą poniżej 1,0 ha, 

na którą składa się obszar zajęty pod zabudowę zespołu paneli fotowoltaicznych 

wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz pozostałą powierzchnię przeznaczoną 

do przekształcenia, nie wliczając przerw między panelami, pomiędzy którymi 

powierzchnia pozostanie biologicznie czynna. Jednocześnie wskazując, 

iż w sąsiedztwie przedmiotowego przedsięwzięcia planowane jest identyczne, 

którego powierzchnia zabudowy również nie osiąga progu 1,0 ha. Jednak suma 

powierzchni zabudowy obu przedsięwzięć wynosi ponad 1,0 ha, co obliguje 

do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.  
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 Mając na uwadze powyższe pismem Nr GGR.6220.11.2018 z dnia 19.12.2018 r. 

wezwano Inwestora do złożenia wyjaśnień, w związku z pismem Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 11.12.2018 roku. Dnia 09.01.2018 r. otrzymano 

odpowiedź na wezwanie, w którym wnioskujący wyjaśnia, że planowane przedsięwzięcia 

stanowią osobne i autonomiczne względem siebie inwestycje. Oba przedsięwzięcia nie są 

w jakikolwiek sposób powiązane technologicznie ze sobą oraz nie tworzą łącznie 

zorganizowanej całości. W szczególności mają odrębną infrastrukturę techniczną, 

a mianowicie własne stacje transformatorowe oraz własne sieci kablowe, które 

wyprodukowaną energię elektryczną będą odprowadzały do dwóch różnych punktów 

przyłączenia do ogólnej sieci elektroenergetycznej.  

 Powyższe wyjaśnienia przesłano do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w 

Opolu, który w piśmie z dnia 31.01.2019 r. podtrzymał swoje stanowisko zawarte w piśmie Nr 

WOOŚ.4220.283.2018.EB z dnia 11.12.2018 r.     

 

Z dokumentacji zgromadzonej w sprawie wynika, iż w bezpośrednim sąsiedztwie 

planowanego przedsięwzięcia, w obrębie tej samej działki, planowane jest inne 

przedsięwzięcie pn.: ,,Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą 

na działce nr ew. 669 (obręb 0008) w miejscowości Ściborowice, gmina Krapkowice 

(proj. Ściborowice I)”, dla którego tut. organ prowadzi równoległe postępowanie w sprawie 

wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Z karty informacyjnej przedsięwzięcia 

wynika, że obszar zajęty pod planowaną zabudowę obejmie również powierzchnię poniżej 

1,0 ha, co oznacza, że przedsięwzięcie to również nie wymaga uzyskania decyzji 

środowiskowej. 

 Po zsumowaniu powierzchni obu planowanych przedsięwzięć, objęta nimi 

powierzchnia osiąga już próg 1 ha, co jest równoznaczne z wymogiem uzyskania decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ustawy o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie (…).       

 Dzielenie przedsięwzięć to działanie niedozwolone, z którym mamy do czynienia 

wówczas, gdy podział prowadzi do ominięcia wymogów w/w ustawy, czyli powoduje 

zejście poniżej określonych progów, celem uniknięcia konieczności uzyskania decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Wedle ust. 2 pkt 3 w § 3 w/w rozporządzenia do przedsięwzięć mogących 

potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się również przedsięwzięcia 

nieosiągające progów określonych w ust. 1, jeżeli po zsumowaniu parametrów 

charakteryzujących przedsięwzięcie z parametrami planowanego, realizowanego lub 

zrealizowanego przedsięwzięcia tego samego rodzaju znajdującego się na terenie jednego 

zakładu lub obiektu osiągną progi określone w ust. 1; przy czym przez planowane 

przedsięwzięcie rozumie się w tym przypadku przedsięwzięcie, w stosunku do którego 

zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania jednej z decyzji, o których mowa 

w art. 72 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, lub dokonano zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a tej ustawy. 

Powyższa definicja przedsięwzięcia planowanego nie pozwala na przyjęcie, 

że takim przedsięwzięciem względem planowanej inwestycji jest przedsięwzięcie pn.: 

,,Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 669 

(obręb 0008) w miejscowości Ściborowice, gmina Krapkowice (proj. Ściborowice I)”. 

Zatem organ nie mógł, w świetle zapisów rozporządzenia, uznać inwestycji 

za przedsięwzięcie planowane, a w konsekwencji dokonać zsumowania ich parametrów. 
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Po przeanalizowaniu dokumentów i materiałów zgromadzonych w przedmiotowej 

sprawie, stwierdza się, iż inwestycja pn.: ,,Budowa Elektrowni Słonecznej wraz 

z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 669 (obręb 0008) w miejscowości 

Ściborowice, Gmina Krapkowice (proj. Ściborowice II)”, dla której prowadzone było 

postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach na wniosek Pani Izy Michałek, działającej w imieniu i na rzecz Elektrownia 

PV 24 Sp. z o. o. ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa – nie należy do przedsięwzięć 

wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71). 

Zatem planowane przedsięwzięcie nie jest przedsięwzięciem mogącym zawsze znacząco 

oddziaływać na środowisko ani przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowiska i zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji 

o środowisku i jego ochronie (…) i nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach. 

 
 

 Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji. 
 

POUCZENIE 
 

 Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie, za moim pośrednictwem Burmistrza Krapkowic 
do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. 

 Zgodnie z art. 127a kodeksu postępowania  administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia 
odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, 
 który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa 
do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postepowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna. 
Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa 
w art. 72 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 2018 r. 
poz. 2081 ze zm.). 

 
 
                                                                                                                 Z up. Burmistrza  
                                                                                                         ZASTĘPCA BURMISTRZA  
                                                                                                                
                                                                                                                 Andrzej Brzezina  

 

 


