
 

Rymanów, dnia 06.02.2018 r. 

ROŚ. 6220.2.2014.2015.2016.2017.2018.AK 
dot. ROŚ. 6220.2.2017.AK 

dot. ROŚ. 6220.2.2016.AK 

dot. ROŚ. 6220.2.2015.AK 

dot .ROŚ. 6220.2.2014.AK 

dot .ROŚ. 6220.16.2013.AK 

dot. ROŚ. 7624/5/07 

 

 

    AGRO&EKOPLAN  mgr inż. Gustaw BRZYSZCZ 

Postomino Nr 46, 76-113 POSTOMINO 

(adres do korespondencji  

ul. Piłsudskiego Nr 9, 58-500 JELENIA GÓRA) 

działające przez Pana  Damiana RAJCHLA – pełnomocnika –  

ul. Kolejowa Nr 138, 38-480 RYMANÓW 

 

W związku z prowadzonym przez Burmistrza Gminy Rymanów postępowaniem o wydanie 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.„Budowa zespołów elektrowni 

wiatrowych – 15 szt. – o maksymalnej wysokości 150,00 m na wydzielonych działkach obrębach 

geodezyjnych: Rymanów, Wróblik Szlachecki, Wróblik Królewski i Ladzin –  gmina Rymanów, powiat 

krośnieński województwo podkarpackie”, którego zakres został przez Inwestora  zmieniony i 

obejmuje: 

 redukcję planowanej liczby elektrowni wiatrowych do 14 szt. oraz  

 korektę maksymalnej wysokości elektrowni do 175 m, w przypadku  pięciu elektrowni  o 

symbolach EW od 1-5 RM,  

 wysokość maksymalna dla pozostałych elektrowni wiatrowych pozostaje bez zmian tj. 150 m.,  

 również z pierwotnym wnioskiem zmianie uległy również lokalizacje siłowni, zgodnie z 

wykazem w przedmiotowym wniosku. 

 kable energetyczne odprowadzające uzyskana energię elektryczną do Głównego Punktu 

Zasilania GPZ-1, 

 drogi dojazdowe z drogi publicznej (szerokości do 4,5 -5,0 m) oraz podjazdu  placu 

manewrowego w rejonie posadowienia każdej elektrowni, 

 Główny Punkt Zasilania GPZ-1,  który zostaje wyłączony przez wnioskodawcę  z zakresu do 

oddzielnego postępowania. 

- w załączeniu przedkładam wszystkim stronom postępowania do wiadomości kopię 

POSTANOWIENIA Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie znak: 

WOOŚ.4242.6.1.2014.GJ.57 z dnia 02 lutego 2018 r. (data wpływu do UG 05.02.2018 r.), 

odmawiającego uzgodnienia warunków realizacji  przedmiotowego przedsięwzięcia, z uwagi na brak 

podstaw prawnych do wydania uzgodnienia będącego przedmiotem wniosku. 



Jednocześnie, działając na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks 

postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz.1257 ze zm.) zwanym dalej KPA 

zawiadamiam o zakończeniu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie. 

Strona w terminie 7 dni od doręczenia niniejszego pisma ma prawo wypowiedzieć się co do zebranych 

dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. 

Możliwość realizacji ww. uprawnień strona może dokonać w siedzibie organu tj. w budynku 

Urzędu Gminy w Rymanowie przy ul. Mitkowskiego Nr 14A w dniach od poniedziałku do piątku w 

godzinach 7.00-15.00 w pok. Nr 207. 

 

 

         …………………………. 

 

Otrzymują: 

1. Adresat jw. 

2. Pozostałe strony postępowania wg. rozdzielnika.  

3. A.a 

Rozdzielnik: 

1. Agro&Ekoplan mgr inż. Gustaw BRZYSZCZ z siedzibą Postomino Nr 46, 76-113 

POSTOMINO (adres do korespondencji ul. Piłsudskiego Nr 9, 58-500 JELENIA GÓRA) 

działające przez Pana  Damiana RAJCHLA – pełnomocnika -- ul. Kolejowa Nr 138, 38-480 

RYMANÓW; 

2. Stowarzyszenie Eko-Rymanów z siedzibą  ul. Kolejowa Nr 67, 38-480 RYMANÓW 

działające przez  Pana Henryka ŁOŻAŃSKIEGO (adres do korespondencji jw.); 

3. Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Miejsce Piastowe „Nasze Miejsce”- działające przez 

Pana Romana BARSKIEGO zam. Widacz Nr 434, 38-430 MIEJSCE PIASTOWE; 

4. Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze z siedzibą: Leszczawa Dolna Nr 16, 37-740 BIRCZA, 

adres do korespondencji: 37-700 PRZEMYŚL ul. Mickiewicza Nr 44 lok. 5, działającej przez 

Pana Radosława MICHALSKIEGO – Prezesa Zarządu; 

5. Pozostałe strony postępowanie zawiadomione  zgodnie z art. 49 KPA przez zamieszczenie na 

stronie internetowej BIP Gminy Rymanów (http://rymanow.bip.org.pl/), 

6. A/a. A.K.  

 

Do wiadomości: 

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, al. Józefa Piłsudskiego Nr 38, 35-

001 RZESZÓW; 

2. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie, ul. Wierzbowa 16, 35-959 

RZESZÓW. 

http://rymanow.bip.org.pl/


Rymanów, dnia 06.02.2018 r. 

ROŚ. 6220.2.2014.2015.2016.2017.2018.AK 
dot. ROŚ. 6220.2.2017.AK 

dot. ROŚ. 6220.2.2016.AK 

dot. ROŚ. 6220.2.2015.AK 

dot .ROŚ. 6220.2.2014.AK 
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ZAWIADOMIENIE 

 

Działając na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz.1257 ze zm.) zwanym dalej KPA - Burmistrz Gminy 

Rymanów 

zawiadamia  

o zakończeniu postępowania administracyjnego  

 

z wniosków AGRO&EKOPLAN mgr inż. Gustaw BRZYSZCZ z siedzibą Postomino Nr 46, 76-113 

POSTOMINO (adres do korespondencji ul. Piłsudskiego Nr 9, 58-500 JELENIA GÓRA) działającego 

na podstawie Repertorium A numer:5017/2013 przez Pana  Damiana RAJCHLA – pełnomocnika – tj. 

wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zakończonego 

postanowieniem Burmistrza Gminy Rymanów z dnia 02.07.2007 r. znak: ROŚ.7624/0/07 o obowiązku 

sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko oraz wniosek o zmianę zakresu przedsięwzięcia.  

pn.„Budowa zespołów elektrowni wiatrowych – 15 szt. – o maksymalnej wysokości 150,00 m na 

wydzielonych działkach obrębach geodezyjnych: Rymanów, Wróblik Szlachecki, Wróblik Królewski i 

Ladzin –  gmina Rymanów, powiat krośnieński województwo podkarpackie”, którego zakres został 

przez Inwestora  zmieniony i obejmuje: 

 redukcję planowanej liczby elektrowni wiatrowych do 14 szt. oraz  

 korektę maksymalnej wysokości elektrowni do 175 m, w przypadku  pięciu elektrowni  o 

symbolach EW od 1-5 RM,  

 wysokość maksymalna dla pozostałych elektrowni wiatrowych pozostaje bez zmian tj. 150 m.,  

 również z pierwotnym wnioskiem zmianie uległy również lokalizacje siłowni, zgodnie z 

wykazem w przedmiotowym wniosku. 

 kable energetyczne odprowadzające uzyskana energię elektryczną do Głównego Punktu 

Zasilania GPZ-1, 

 drogi dojazdowe z drogi publicznej (szerokości do 4,5 -5,0 m) oraz podjazdu  placu 

manewrowego w rejonie posadowienia każdej elektrowni, 

 Główny Punkt Zasilania GPZ-1,  który zostaje wyłączony przez wnioskodawcę  z zakresu do 

oddzielnego postępowania. 

 



Strona w terminie 7 dni od doręczenia niniejszego pisma ma prawo wypowiedzieć się co do 

zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. 

Możliwość realizacji ww. uprawnień strona może dokonać w siedzibie organu tj. w budynku 

Urzędu Gminy w Rymanowie przy ul. Mitkowskiego Nr 14A w dniach od poniedziałku do piątku w 

godzinach 7.00-15.00 w pok. Nr 207. 

 

 

             …………………… 

 

 

Otrzymują: 

1. Strony postępowania zgodnie z art. 49 KPA przez zamieszczenie na stronie internetowej BIP 

Gminy Rymanów (http://rymanow.bip.org.pl/ ), 

2. A/a.+  Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 

RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów (http://rymanow.bip.org.pl/). 

http://rymanow.bip.org.pl/
http://rymanow.bip.org.pl/

