
Koźminek, 26 października 2017 r. 

OŚR.6220.2.2013 

DECYZJA 

o umorzeniu postępowania 

          Na podstawie art. 104 i 105 § 1  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) oraz art. 63 ust. 5a 

ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 

ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 

353 ze zm.).  

orzekam 

umorzyć postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko, polegającego na: „budowie Małej Elektrowni Wodnej 

„Swędrnia” o mocy do 290 kW w świetle budowli upustowej tamy rzeki Swędrnia na 

zbiorniku retencyjnym Murowaniec wraz z przyłączem do sieci elektroenergetycznej we wsi 

Murowaniec gm. Koźminek – działka o nr ewid. 91/5”.  

UZASADNIENIE 

 

            Wnioskiem z dnia 26.03.2013 r. Roman Lisiecki - EUROTRANS Roman Lisiecki 

wystąpił o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację 

przedsięwzięcia polegającego na budowie Małej Elektrowni Wodnej „Swędrnia” o mocy do 

290 kW w świetle budowli upustowej tamy rzeki Swędrnia na zbiorniku retencyjnym 

Murowaniec wraz z przyłączem do sieci elektroenergetycznej we wsi Murowaniec gm. 

Koźminek – działka o nr ewid. 91/5. 

            Planowana inwestycja została zakwalifikowana do przedsięwzięć określonych § 3 ust. 

1 pkt 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r., w sprawie określenia  
rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych 

uwarunkowań związanych z kwalifikacją przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o 

oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. nr 213, poz. 1397 ze zm.). Planowane przedsięwzięcie 

zostało zaliczone do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla 

których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być 

stwierdzony.  

Stosownie do art. 64 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 

ocenach oddziaływania na środowisko Wójt Gminy Koźminek pismem z dnia 15.04.2013 r., 

znak: OŚR.6220.2.2013 wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w 

Poznaniu oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu o wydanie 
opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na 

środowisko i ewentualnego zakresu raportu załączając wniosek o wydanie decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną. Regionalny Dyrektor Ochrony 

Środowiska w Poznaniu pismem nr WOO- II.4240.238.2013.KL z dnia 07.06.2013 r.(data 

wpływu 10.06.2013 r.) wyraził opinię o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania 

na środowisko i określił zakres raportu dla planowanego przedsięwzięcia. Państwowy 



Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu pismem nr ON.NS.72.3.32.2013 z dnia 02.05.2013 

(data wpływu 06.05.2017) wyraził opinię, że jest wymagane przeprowadzenie oceny 
oddziaływania na środowisko oraz sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko. W 

toku postępowania ustalono, że istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na 

środowisko. 

W dniu 17.06.2013 r. Wójt Gminy Koźminek postanowieniem znak OŚR.6220.2.2013 

stwierdził obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 

jednocześnie ustalając zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.  

W związku z powyższym Wójt Gminy Koźminek działając na podstawie art. 69 ust.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 2016 r., poz. 353 ze zm.) w dniu 17.06.2013 r. zawiesił postępowanie w 

sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu 

przedsięwzięcia na środowisko.  

Zgodnie z art. 63 ust. 5a 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 2016 r., poz. 353 ze zm.) wskazującym, że jeżeli w 

terminie trzech lat od dnia zawieszenia postępowania strona nie złoży raportu o 

oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, żądanie wszczęcia postępowania w sprawie 

wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach uważa się za wycofane.  

Zgodnie z art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania 

Administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), gdy postępowanie z jakiejkolwiek 
przyczyny stało się bezprzedmiotowe, organ administracji publicznej wydaje decyzję o 

umorzeniu postępowania. 

           Wobec powyższego Wójt Gminy Koźminek umarza w całości postępowanie w sprawie 

wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na 

budowie Małej Elektrowni Wodnej „Swędrnia” o mocy do 290 kW w świetle budowli 

upustowej tamy rzeki Swędrnia na zbiorniku retencyjnym Murowaniec wraz z przyłączem do 

sieci elektroenergetycznej we wsi Murowaniec gm. Koźminek – działka o nr ewid. 91/5. 

            Mając powyższe  na uwadze postanowiono jak w sentencji. 

 

 

 
 

 

 

POUCZENIE 

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Kaliszu w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, za pośrednictwem  Wójta 

Gminy Koźminek. 

Na podstawie art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego, przed upływem terminu do 

wniesienia odwołania, strona może przedstawić oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do 

wniesienia odwołania.  

Z dniem doręczenia Wójtowi Gminy Koźminek oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do 

wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, i nie może być zaskarżona 

do sądu administracyjnego. 

 


