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Bircza, dnia 18 listopada 2016r.

OŚ. 6220.4.2016

DECYZJA

Na podstawie art.105 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 23z późno zm) w związku z art. 73 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 (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późno zm.) na wniosek: Parafii
Rzymskokatolickiej pw. Św. Jadwigii Królowej z siedzibą w Długie, 38-530 Zarszyn oraz
Parafii Rzymskokatolickiej pw. Bożego Ciała przy Kolegiacie w Jarosławiu z siedzibą
Pl. Ks. Piotra Skargi 2, 37-700 Jarosław,
postanawiam

umorzyć postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia pn.; "Budowa dwóch farm fotowoltaicznych o mocy do 200 kW
i o powierzchni do ok. 0,5 ha każda na działce nr ewid. 136 w miejscowości Brzeżawa",

Uzasadnienie
Dnia 25 lutego 2016 r. wpłynął wniosek Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jadwigii
Królowej z siedzibą w Długie, 38-530 Zarszyn oraz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Bożego
Ciała przy Kolegiacie w Jarosławiu z siedzibą Pl. Ks. Piotra Skargi 2, 37-700 Jarosław
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na
budowie
dwóch
farm
fotowoltaicznych
o
mocy
do
200
kW
i o powierzchni do ok. 0,5 ha każda na działce nr ewid. 136 w miejscowości Brzeżawa,
Gmina Bircza.
Dnia 13 kwietnia 2016 r. Wójt Gminy Bircza zwrócił się do Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Przemyślu z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania
na środowisko ww. przedsięwzięcia i ewentualnego określenia zakresu raportu oraz wszczęto
postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach .
.Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przemyślu w wydanej opinii sanitarnej
znak PSNZ.465-I-15/16 z dnia 22 kwietnia 2016 r. stwierdził, że dla ww. przedsięwzięcia pod
względem higieniczno-sanitarnym nie ma obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania
na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu
na środowisko dla tego
przedsięwzięcia.
Natomiast Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie postanowieniem
znak WOOŚ.4240.13.l4.2016.IS.5
z dnia 4 maja 2016 r. wyraził opinię o konieczności
przeprowadzenia oceny oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko i ustalił zakres
raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Analizując wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz
z kartą
informacyjną
przedsięwzięcia
pod
kątem
uwarunkowań
związanych
z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
stosownie do przepisów art. 63 ust. 1 i 4 w związku z art. 59 ust. 1 pkt 2 cytowanej ustawy
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i § 3 ust. 1 pkt 52 lit. a 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.
a) 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa wart. 6 ust. l,
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 wart. 6 ust. l pkt 1-3 tej ustawy,
- przy czym przez powierzchnię zabudowy rozumie się powierzchnię terenu zajętą pod obiekty
budowlane oraz pozostałą powierzchnię przeznaczoną do przekształcenia w wyniku realizacji
przedsięwzięcia, Wójt Gminy Bircza wydał w dniu 15 czerwca 2016 r. postanowienie znak:
OŚ.6220.4.2016/KH, w którym nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko ww. przedsięwzięcia, w tym sporządzenia raportu o oddziaływaniu na
środowisko, jednocześnie określając termin dostarczenia opracowanego raportu w terminie do
15 czerwca 2017 r.
Dnia 7 listopada 2016 r. wpłynął wniosek inwestora o umorzenie przedmiotowego
postępowania, jednocześnie wycofując wniosek własny o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach na realizację ww. przedsięwzięcia.
Zgodnie z art. 105 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego organ administracji publicznej może umorzyć postępowanie, jeżeli wystąpi
o to strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte.
Wnioskodawca zgodnie z ustawą z. dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej załącznik nr 1, cz. I, pkt 45. (t.j. Dz. U. Nr 225, poz. 1635 ze zmianami) uiścił opłatę
skarbową w wysokości 205 zł.
Mając powyższe na uwadze postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji
służy stronom odwołanie do Samorządowego
Kolegium
Odwoławczego w Przemyślu ul. Borelowskiego 1, za moim pośrednictwem w terminie
14 dni od daty otrzymania.
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Otrzymują:
i. Strony postępowania wg wykaż'u znajdującego się w aktach sprawy,
2. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Bircza;
3. Strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Birczy;
4. Tablica ogłoszeń miejscowości Brzeżawa;
5. a/a.

Do wiadomości:
1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przemyślu, ul. B-pa Glazera 9,37 -700
Przemyśl;
2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Al. Piłsudskiego 38,
35 - 001 Rzeszów
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