
Kamiennik, dnia 01.04.2015 r. 

OŚ.6220.1.2013.MK 

 

POSTANOWIENIE 

 Na podstawie art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji  
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 poz. 1235 z późn. zm)(OOŚ) 

POSTANAWIAM 

zawiesić postępowanie wszczęte z wniosku Inwestora: BURANTUS Sp. z o.o. z siedzibą  
przy ul. Tadeusza Mikulskiego 5, 52-420 Wrocław w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie parku elektrowni wiatrowych wraz 
z infrastrukturą towarzyszącą o łącznej maksymalnej mocy 10,5 MW”, planowanego do realizacji  
w gminie Kamiennik, na terenie obrębów Chociebórz, Wilemowice i Kamiennik, do czasu 
przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 

 

 

U Z A S A D N I E N I E  

 Procedura oddziaływania na środowisko została wszczęta w związku z wnioskiem złożonym 
dnia 18 stycznia 2013 r. przez Panią Ewę Glinkę, pełnomocnika BURANTUS Sp. z o.o. z siedzibą 
przy ul. Tadeusza Mikulskiego 5, 52-420 Wrocław, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie parku elektrowni wiatrowych  
wraz z infrastrukturą towarzyszącą o łącznej maksymalnej mocy 10,5 MW”. 
 Organ wydający decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zobowiązany jest  
do zasięgnięcia opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego 
przedsięwzięcia na środowisko właściwych organów, tj.: Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. W związku z powyższym Wójt 
Gminy Kamiennik wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz  
do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nysie z prośbą o wydanie opinii,  
co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko,  
a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia 
na środowisko. 
 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu, w postanowieniu znak: 
WOOŚ.4241.52.2013.MW z dnia 8 marca 2013 r., wyraził opinię, że dla przedmiotowego 
przedsięwzięcia istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustalił 
zakres raportu, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nysie w opinii  
znak: NZ/JK-H-4325 – 15/13 z dnia 4 marca 2013 r., również stwierdził obowiązek przeprowadzenia 
oceny oddziaływania na środowisko dla niniejszego przedsięwzięcia. 
 Wójt Gminy Kamiennik po dokonaniu szczegółowej analizy treści złożonych dokumentów, 
planowanej lokalizacji i rodzaju inwestycji, kierując się opiniami Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Nysie i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, a także 
uwzględniając uwarunkowania związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia mogącego potencjalnie 
znacząco oddziaływać na środowisko do wykonania raportu o oddziaływaniu na środowisko, 
stosownie do przepisów art. 63 ust. 1 i 4 cytowanej ustawy, wydał w dniu 2 marca 2015r. 
postanowienie znak: OŚ.6220.1.2013.MK, w którym nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny 



oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko i określił zakres raportu oddziaływania  
na środowisko. 
 Podstawę prawną do wydania niniejszego postanowienia stanowi art. 63 ust. 5 ustawy OOŚ, 
zgodnie z którym, właściwy organ wydaje postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie 
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę 
raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.  

Pouczenie 

 Postanowienie jest ostateczne i nie służy na nie zażalenie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 
1. Wnioskodawca: BURANTUS Sp. z o.o., 

ul. Tadeusza Mikulskiego 5, 52-420 Wrocław, na ręce pełnomocnika Pani Ewy Glinki; 
2. Strony postępowania poprzez publiczne ogłoszenie: 

Sołtys wsi Wilemowice - z prośbą o wywieszenie na sołeckiej tablicy ogłoszeń 
Sołtys wsi Chociebórz - z prośbą o wywieszenie na sołeckiej tablicy ogłoszeń 
Sołtys wsi Kamiennik- z prośbą o wywieszenie na sołeckiej tablicy ogłoszeń 
BIP Urzędu Gminy w Kamienniku 
Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Kamienniku 

3. a/a Wójt Gminy Kamiennik 
 

 
 


