
tII 	 URZĄD MIASTA ŚWIDWIN 
PLAC KONSTYTUCJI 3 MAJA 1 
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Świdwin, dnia 09.02.202 1 r. 
KOŚ.6220.ik.2021 .AS 

DECYZJA 

Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późń. zm.), zwanej dalej Kpa, w związku z art. 
71 ust. 1 i 73 ust I oraz art. 80 ust. 2 ustawy dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowiskui jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.), zwanej dalej 
ustawą  ooś  

umarzam 

z urzędu w całości postępowanie administracyjne, z wniosku o wydanie decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „farmy solarnej 
składającej się  z niezbędnej infrastruktury technicznej (konstrukcje i elementy montażowe, 
panele fotowoltaiczne, inwertery DC/AC, okablowanie solarne, kontenerowe rozdzielnice 
nn/SN, układy pomiarowo-zabezpieczające, linie kablowe oraz pozostałe oprzyrządowanie) 
służącej do wytwarzania energii elektrycznej z energii słońca o łącznej mocy nominalnej 
farmy do 1,0 MW" na terenie działek nr 22/86, 15/2 obręb 0004 Swidwin oraz 9/4 obręb 
0007 Swidwin. 

Uzasadnienie 

W dniu 28.08.2020 r. do Burmistrza Miasta Świdwin wpłynął  wniosek z dnia 
07.08.2020 r. firmy AJM-ECO Sp. z o.o. Sp. komandytowa, ul. Astronomów 9, 80-299 
Gdańsk, reprezentowanej przez Pana Tomasza Madejskiego PROMAD Sp. z o.o. 
ul. Brzozowa id/Ul 73- 110 Stargard, dotyczący wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie „farmy solarnej składającej 
się  z niezbędnej infrastruktury technicznej (konstrukcje i elementy montażowe, panele 
fotowoltaiczne, inwertery DC/AC, okablowanie solarne, kontenerowe rozdzielnice nn/SN, 
układy pomiarowo-zabezpieczające, linie kablowe oraz pozostałe oprzyrządowanie) służącej 
do wytwarzania energii elektrycznej z energii słońca o łącznej mocy nominalnej farmy do 
1,0 MW" na terenie działek nr 22/86, 15/2 obręb 0004 Swidwin oraz 9/4 obręb 0007 
Swidwin. 

Po zapoznaniu się  z załączonymi do wniosku materiałami Burmistrz Miasta Swidwin 
stwierdził, że przedmiotowe przedsięwzięcie, w myśl rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć  mogących znacząco oddziaływać  na środowisko 
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), wpisuje się  w katalog przedsięwzięć  wymienionych w *3  ust. 1 
pkt 54 ppkt b), tj. zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub 
magazynowa, wraz z towarzyszącą  jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej 
niż: 1 ha na obszarach innych niż  wymienione w lit. a. 

Pismem z dnia 07.10.2020 r. znak: KOS.6220. 1 a.2020AS, poprzez obwieszczenie 
Burmistrz Miasta Świdwin zawiadomił  strony o wszczęciu postępowania w sprawie wydania 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia. Jednocześnie 



poinformował  strony o możliwości zapoznania się  z dokumentacją  przedłożoną  w ramach 
przedmiotowego postępowania oraz o możliwości składania uwag i wniosków. 

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt. 1, 2 i 4 ustawy ooś, Burmistrz Miasta Świdwin wystąpił  
z pismem znak: KOS.6220.łc.2020AS z dnia 08.10.2020 r., do Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Swidwinie, z pismem znak: KOS.6220.łd.2020AS z dnia 
08.10.2020 r., do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni 
w Gryficach oraz z pismem znak: KOS.6220.le.2020AS z dnia 08.10.2020 r., do 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie Wydział  Spraw Terenowych 
w Koszalinie o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania 
planowanego przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu, załączając do 
pisma wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, kartę  informacyjną  
przedsięwzięcia, informację  o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, mapę  
ewidencyjną  oraz wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Swidwinie, pismem z dnia 
26 października 2020 r., znak NZNS.9022.4.34.2020 nie stwierdził  potrzeby przeprowadzenia 
oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Szczecinie Wydział  Spraw Terenowych 
w Koszalinie pismem z dnia 23 listopada 2020 r. wydał  opinię  o braku konieczności 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia. 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gryficach pismem 
z dnia 23 grudnia 2020 r., znak: SZ.ZZS.1.4360.1.191.2020.AZ nie stwierdził  potrzeby 
przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na stan zasobów wodnych 
i zagrożenie osiągnięcia przez nie celów środowiskowych. 

Burmistrz Miasta Świdwin przeprowadził  analizę  przedłożonych przez wnioskodawcę  
materiałów w kontekście uwarunkowań  wynikających z art. 63 ust. 1 ustawy ooś  oraz na 
podstawie przedłożonych opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie, 
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gryficach oraz 
Państwowego 	Powiatowego 	Inspektora 	Sanitarnego 	w 	Swidwinie. 
O konieczności umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie przeprowadzenia 
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przesądziły poniższe przesłanki. 

Planowane zamierzenie inwestycyjne polegałoby na budowie farmy solarnej składającej 
się  z niezbędnej infrastruktury technicznej (konstrukcje i elementy montażowe, panele 
fotowoltaiczne, inwertery DC/AC, okablowanie solarne, kontenerowe rozdzielnice nn/SN, 
układy pomiarowo-zabezpieczające, linie kablowe oraz pozostałe oprzyrządowanie) służącej 
do wytwarzania energii elektrycznej z energii słońca o łącznej mocy nominalnej farmy do 1,0 
MW. 

Planowane przedsięwzięcie realizowane byłoby na terenie działek nr 22/86, 15/2 obręb 
0004 Świdwin oraz 9/4 obręb 0007 Swidwin. Zgodnie z ewidencją  gruntów i budynków 
analizowane działki stanowią: grunty orne (RIVa, RIyb, Ry), łąki trwałe (LV), pastwiska 
trwałe (PsIV, PsV) oraz nieużytki (N). Całkowita powierzchnia przedmiotowej działki wynosi 
2,3576 ha. Inwestor zakładał, że zagospodarowany zostanie teren o powierzchni 1,77 ha. 
Teren, na którym zaplanowano realizację  inwestycji, dotychczas porośnięty był  pojedynczo 
występującymi drzewami i krzewami z gatunku: sosna zwyczajna, leszczyna pospolita 
i wierzba biała. Tut. Organ z przedłożonej karty informacyjnej przedsięwzięcia 
i ogólnodostępnych danych ustalił, że w otoczeniu obszaru zainwestowania znajdują  się: 
pastwiska, grunty orne, pas zadrzewienia, stacja paliw, droga wojewódzka nr 163 i linia 
kolejowa. Pomiędzy działkami inwestycyjnymi przebiega rów melioracyjny. Najbliższa 
zabudowa mieszkaniowa znajduje się  w odległości około 60 m, oddzielona od terenu 
inwestycji stacja paliw. 

Jednocześnie należy podkreślić, ze przedmiotowa inwestycja zlokalizowana zostanie na 
terenie, na którym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, 
powołanym uchwałą  nr VI/37/07 Rady Miasta Swidwin z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie 



uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru III - obr. 005 
i 0007 (Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 18 maja 2007 r., nr 58, poz. 931). Zgodnie z ww. planem 
analizowana działka nr 9/4 oznaczona jest symbolem 75 RZ - teren trwałych użytków 
zielonych, a działki nr 22/6 115/2 oznaczone są  symbolem 16a S,UR - teren magazynowo - 
składowy i usługowy oraz symbolem 31 RZ - teren trwałych użytków zielonych. 
Ponadto w ww. akcie prawa miejscowego zakazano grodzenia terenu ww. działek 
inwestycyjnych. 

Mając na uwadze powyższe oraz zgodnie z art. 80 ust. 2 ustawy ooś  w ocenie 
Burmistrza Miasta Swidwin budowa farmy fotowoltaicznej na analizowanym terenie jest 
niezgodna z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Wobec powyższego Burmistrz Miasta Swidwin zobowiązany jest w oparciu o treść  art. 
105 § 1 Kpa umorzyć  postępowanie. Brak podstawy prawnej do wydania przez organ 
rozstrzygnięcia co do istoty w niniejszej sprawie wskutek ustalenia, że planowana inwestycja 
jest niezgodna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, które 
mogą  stanowić  przedmiot postępowania w sprawie środowiskowych uwarunkowań. Oznacza 
to, że odpada konstytutywny element sprawy administracyjnej (jej przedmiot), która w ten 
sposób traci charakter sprawy administracyjnej, czyniąc postępowanie bezprzedmiotowym 
i jest przyczyną  obligatoryjnego jego umorzenia na podstawie art. 105 § 1 Kpa. 

Mając na względzie powyższe, orzeczono jak w sentencji. 

Pouczenie 

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego 
Kolegium Odwoławczego w Koszalinie, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Swidwin, 
w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. 

Z up. BURMISTRZA MI/\. 
Zastpc L3urmistza. 

Gvf beata  Ociepa 

Otrzymuia: 
1. Tomasz Madejski PROMAD Sp. z o.o., ul. Brzozowa Id/U 1, 73- 110 Stargard 
2. Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Szczecinie Wydział  Spraw Terenowych w Koszalinie, ul. Mieszka I 

24, 75-123 Koszalin 
3. Paistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Drawska 38, 78-300 Świdwin 
4. Paisrtyowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gryficach, 

ul. Niekładzka 9, 72-300 Gryfice 

Do wiadomości:  
1. 	Strony postępowania poprzez obwieszczenie zgodnie z art. 49 kpa; 

Sporządziła: Agnieszka Szczupacka- podinspektor ds. ochrony środowiska. tel.: 94 36 48045 


