
Rymanów, dnia  13.03.2018 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   

DECYZJA  

w sprawie odmowy wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia 

 

 Działając na podstawie: 

 art. 104 §1 oraz art. 105 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz.1257 ze zm.), 

 art.4 ust. 1, ust, 2, art. 15 ust. 3, art. 6 pkt 7 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w 

zakresie elektrowni wiatrowych (Dz. U z 2016 r., poz. 961); 

 art.75 ust. 1 pkt 4, art. 80 ust. 2 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 2017 r., poz. 1405 ze zm.) 

 

po rozpatrzeniu po rozpatrzeniu wniosku Inwestora: 

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 przez pełnomocnika Panią Michalinę SZCZEPANIK, a następnie Pana  Damiana 

RAJCHLA  ul. Kolejowa Nr 138, 38-480 RYMANÓW  

 

oraz niżej wymienionej dokumentacji: 

1) wniosek z dnia 18 kwietnia 2007 r. (data wpływu do UG 18.04.2007 r.) o wydanie decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach, 

2) postanowienie Burmistrza Gminy Rymanów z dnia 02.07.2007 r. znak: ROŚ.7624/5/07 

stwierdzające obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko 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”, 

3) wniosek z dnia 28.05.2013 r. (data wpływu do UG 06.06.2013 r.)  o zmianę zakresu 

przedsięwzięcia, 

4) uzupełnienia do wniosku wraz z dokumentacją z dnia 21 października 2013 r. (data 

wpływu 29.10.2013 r.) 1) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody  na realizację przedsięwzięcia, 



5) Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko  - „BIEL-EKOBUD” Zakład 

Usług technicznych Budownictwa, ul. Modzelewskiego Nr 52/30, 00-679 WARZAWA – 

zespól autorski pod kierownictwem mgr inż. Adolf BIEL – grudzień 2012 r.; 

6) Aneksu Nr 1  do załącznika Nr 5 –takNOISE ACH, ul. Dzielna Nr 1/43, 00-162 

WARSZAWA – opracowanie dr inż. Andrzej CHYLA – marzec 2014 r.; 

7) Aneksu Nr 1 do Raportu – Biel EKOBUD Zakład Usług Technicznych Budownictwa, ul. 

Modzelewskiego Nr 52/30, 02-679 WARSZAWA – zespól autorski pod kierownictwem 

Adolf BIEL – czerwiec 2014 r.; 

8) Aneksu Nr 2 do Raportu – Agro Trade Grzegorz BUJAK, ul. Staszica Nr 6/10, 25-008 

KIELCE – opracowanie mgr Kataryna LAGNER, mgr inż. Izabela ŹREBIEC, mgr inż. 

Rafał KOLODZIEJSKI – kwiecień 2016 r. 

9) Wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenu 

realizacji przedsięwzięcia; 

 

po zasięgnięciu opinii  

 Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, ul. Wierzbowa nr 16, 

35-959 RZESZÓW,  Opinia Sanitarna znak: SNZ.9020.6.9.2014.RD z dnia 29.05.2014 r. 

(data wpływu do UG 01.06.2014 r.) 

 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie Al. J. Piłsudskiego Nr  38, 35-

001 RZESZÓW, Postanowienie znak WOOŚ.4242.6.6.1.2014GJ.57 z dnia 02.02.2018 r.(data 

wpływu do UG 05.02.2018 r.). 

 

odmawiam wydania decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach 

 

realizacji 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. 

  –   z uwagi na to, że planowana inwestycja nie spełnia kryteriów wymaganej odległości, w 

której mogą być lokalizowane i budowane elektrownie wiatrowe – od budynku mieszkalnego 

albo budynku o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa, o których 

mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych 

(Dz. U z 2016 r., poz. 961). 

 

Uzasadnienie 

  

 W dniu 18 kwietnia 2007 r. (data wpływu do UG 18.04.2007 r.) złożony został do 

Burmistrza Gminy - przez AGRO&EKOPLAN reprezentowane przez pełnomocnika - Panią 

Michalinę SZCZEPANIK - wniosek 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”. 

Prowadząc postępowanie Burmistrz Gminy Rymanów, na podstawie wówczas 

obowiązujących przepisów, zwrócił się do Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie oraz do 

Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie z wnioskiem o wyrażenie opinii 

dotyczącej ewentualnej potrzeby sporządzenia raportu oddziaływania przedmiotowego 

przedsięwzięcia na środowisko oraz określenia zakresu opracowania raportu dla tegoż 

przedsięwzięcia.  

W odpowiedzi Wojewoda Podkarpacki w Rzeszowie pismem Ldz. ŚR.IV-7048/146/07 z dnia 

27 czerwca 2007 r.(data wpływu 02.07.2007 r.) oraz Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny 

postanowieniem Ldz. SNZ.465-11/07 z dnia 23 maja 2007 r. (data wpływu 04.06.2007 r.) uznali 

potrzebę sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla w/w. przedsięwzięcia, a w swoich 

dokumentach opisali szczegółowe wymagania dotyczące jego sporządzenia.  

 Tenże etap postępowania zakończony został postanowieniem Burmistrza Gminy Rymanów 

z dnia 02.07.2007 r. znak: ROŚ.7624/5/07 stwierdzającym obowiązek sporządzenia raportu 

oddziaływania na środowisko 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”. 

W związku ze złożonymi wnioskami: 1) o zmianę zakresu przedsięwzięcia z dnia 28.05.2013 

r. (data wpływu do UG 06.06.2013 r.) oraz uzupełnieniami wraz z dokumentacją z dnia 21 

października 2013 r. (data wpływu 29.10.2013 r.), 2) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody  na realizację przedsięwzięcia, które 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. 

– Inwestor przedłożył niezbędną dokumentację sporządzoną na podstawie wymogów ustawy z  dnia 

27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 ze zm.), tj. 

Informację o planowanym  Przedsięwzięciu . 

 Działając w trybie art. art. 51 ust. 3 pkt.1 i 2 ustawy z  dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 

Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 62, poz. 627 ze zm.),uwzględniając zapisy art. 153 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 (Dz. U. Nr 199, 

poz. 1227ze zm.)  -  wystąpiono do Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora 

Sanitarnego w Rzeszowie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o  

wydanie opinii w przedmiotowej sprawie, gdyż zmiana zakresu przedsięwzięcia zmienia wykaz stron 

postępowania oraz obliguje organ do ponownego zasięgnięcia opinii i zajęcia przez organy opiniujące 

stanowiska w sprawie. 

Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, ul. Wierzbowa nr 16, 35-959 

RZESZÓW,  Opinią Sanitarną znak: SNZ.9020.3.162.2013.RD z dnia 20.11.2013 r. (data wpływu do 

UG 28.11.2013 r.) uznał za niezbędne przeprowadzenie oceny oddziaływania dla zmienionego 

zakresu przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu elektrowni wiatrowych - 14 szt. o 

maksymalnej wysokości 175 m (5szt) i 150 m (9szt.) na wydzielonych działkach w obrębach 

geodezyjnych: Rymanów, Wróblik Szlachecki, Wróblik Królewski i Ladzin – Gmina Rymanów oraz 

określił zakres raportu. Jednocześnie uznał , iż szczególnie wnikliwej analizie winno zostać poddane 

przewidywane przyszłe oddziaływanie pola elektromagnetycznego i hałasu projektowanej inwestycji 

na zdrowie i życie ludzi. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie Al. J. Piłsudskiego Nr  38, 35-001 

RZESZÓW, pismem znak WOOŚ.4240.6.26.2013.IS-9 z dnia 12.12.2013 r. (data wpływu do UG 

16.12.2013 r.) wyraził opinię, że istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na 

środowisko, w tym sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, 

jednocześnie wskazał zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedmiotowego 

przedsięwzięcia. 



Biorąc pod uwagę zakres i charakter inwestycji, jej kwalifikację wg. §3 ust.1 pkt.6  i §5 pkt. 

2e Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań 

związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu oddziaływania na 

środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.)oraz art. 51 ust 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 

Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami), po przeanalizowaniu 

informacji dołączonych do wniosku oraz po uzyskaniu uzgodnień i opinii organów pomocniczych 

orzeczono, na podstawie wówczas obowiązujących przepisów, postanowieniem Burmistrza Gminy 

Rymanów znak: ROŚ.6220.16.2013.AK z dnia 30.12.2013 r., nałożenie obowiązku sporządzenia 

raportu oddziaływania na środowisko dla zmienionego przedsięwzięcia. 

 Na powyższe postanowienie złożone zostało zażalenie Inwestora, wskutek czego 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krośnie Postanowieniem znak: SKO.4170.3.91.2014 z dnia 

28.03.2013 (data wpływu 02.04.2014 r.) uchyliło zaskarżone postanowienie i w tym zakresie 

umorzyło postępowanie organu pierwszej instancji.  

 W zaistniałej sytuacji obowiązującym stało się postanowienie Burmistrza Gminy Rymanów 

z dnia 02.07.2007 r. znak: ROŚ.7624/5/07 stwierdzające obowiązek sporządzenia raportu 

oddziaływania na środowisko 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”. 

 Przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 

przedsięwzięcia w niniejszej sprawie zwrócono się o uzgodnienia do Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska w Rzeszowie i Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora 

Sanitarnego w Rzeszowie. Wobec powyższego rozstrzygniecie sprawy miało nastąpić niezwłocznie po 

uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych. 

Po dostarczeniu wymaganym dokumentów, uzupełnień i aneksów wymienionych na wstępie ograny 

zajęły następujące stanowiska: 

 Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, ul. Wierzbowa nr 16, 35-959 

RZESZÓW,  Opinia Sanitarna znak: SNZ.9020.6.9.2014.RD z dnia 29.05.2014 r. (data wpływu do 

UG 01.06.2014 r.) zaopiniował pozytywnie realizacje przedsięwzięcia i określił warunki jej realizacji. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie Al. J. Piłsudskiego Nr  38, 35-001 

RZESZÓW, Postanowieniem znak WOOŚ.4242.6.6.1.2014GJ.57 z dnia 02.02.2018 r.(data wpływu 

do UG 05.02.2018 r.) odmówił uzgodnienia warunków realizacji dla wnioskowanego przedsięwzięcia.  

Materiał dowodowy obejmuje: wniosek Inwestora o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia wraz z dołączonymi wnioskami o zmianę zakresu 

przedsięwzięcia, Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wraz z jego uzupełnieniami, 

oraz wypis i wyrys z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenu realizacji 

przedsięwzięcia oraz w.w. opinia sanitarna i postanowienie organów uzgadniających warunki 

realizacji przedsięwzięcia. 



Dane o Raporcie o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko zostały 

zamieszczone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w publicznie 

dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, 

pod numerem:529/2014. 

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U, z 2016 r., poz. 71) 

przedmiotowe przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 6a tegoż 

rozporządzenia. Tym samym zgodnie z art. 59 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, przedmiotowe elektrownie 

wiatrowe należą do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, 

których realizacja na podstawie z art. 71 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy wymaga uzyskania decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach. 

Z całości zgromadzonej dokumentacji wynika, że w ramach przedsięwzięcia planuje się 

realizację zespołu siłowni wiatrowych posadowionych na żelbetowych fundamentach, o łącznej mocy 

do ok, 33,6 MW, na terenie miejscowości: Rymanów, Wróblik Szlachecki, Wróblik Krewski i Ladzin 

-  gmina Rymanów. 

Założono, że w skład farmy wejdzie 14 turbin wiatrowych: jedna o mocy ok. 3,3 MW i 

pozostałe ok. 2,0 -  2,4 MW. Turbiny charakteryzować się będą całkowitą wysokością ok.150 - 175 m, 

przy maksymalnej średnicy rotora zawierającej się w przedziale ok. 90 - 130 m. Ponadto planuje się 

wykonać stację rozdzielczą średniej mocy (Główny Punkt Zasilania), kable energetyczne 

odprowadzające uzyskaną energię elektryczną, drogi dojazdowe z drogi publicznej (o szerokości do 

ok. 5,0 m) oraz podjazdy i place manewrowe w rejonie posadowienia każdej elektrowni. 

Obszar planowanej farmy wiatrowej Rymanów ma charakter rozległych pól użytkowanych 

rolniczo (pola uprawne, łąki), przeplatanych nieużytkami (porośniętymi częściowo zaroślami) z 

niewielką ilością terenów leśnych. Teren ten pod względem morfologicznym jest zróżnicowany z 

wyraźnymi wzniesieniami. 

W trakcie toczącego się postępowania w dniu 16 lipca 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 

20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz. U. z 2016 r., poz, 961). 

Przepisy tej ustawy definiują zasady lokalizacji i budowy farm wiatrowych. W szczególności art. 4 

ww. ustawy wprowadza obostrzenia co do odległości, w której mogą być lokalizowane i budowane: 

1) elektrownia wiatrowa - od budynku mieszkalnego albo budynku o funkcji mieszanej, w 

skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa, oraz  

2) budynek mieszkalny albo budynek o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja 

mieszkaniowa - od elektrowni wiatrowej. 

Regulacja ta określa, iż odległość dopuszczalna musi być równa lub większa od 

dziesięciokrotności wysokości elektrowni wiatrowej, mierzonej od poziomu gruntu do najwyższego 

punktu budowli, wliczając elementy techniczne, w szczególności wirnik wraz z łopatami. 

Przepis ten takie same zasady wprowadził przy lokalizacji i budowie elektrowni wiatrowej w 

obrębie form ochrony przyrody, tj.: parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe i obszary 

NATURA 2000. Z kolei tutaj termin odległości elektrowni wiatrowej, określany jest, jako najkrótszy 



odcinek łączący punkt na granicy obszaru, dla którego ustanowiono formę ochrony przyrody i linie 

rozgraniczające teren, dla którego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 

dopuszczono lokalizację elektrowni wiatrowej. 

Kolejnym wymogiem na gruncie art.7 ww. ustawy, jest wymóg lokalizacji elektrowni 

wiatrowej na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w którym określono 

maksymalną całkowitą wysokość elektrowni wiatrowej i granice obszaru, na którym istnieje zakaz 

lokalizacji nowych budynków mieszkalnych albo budynków o funkcji mieszanej, wyznaczonego przy 

uwzględnieniu maksymalnej całkowitej wysokości elektrowni wiatrowej. 

Zważając na to, iż planuje się aby analizowane elektrownie wiatrowe miały maksymalną 

wysokość do ok. 175 m (w przypadku pięciu elektrowni o symbolach EW-l RM - EW-5 RM) i ok. 150 

m w przypadku pozostałych elektrowni (o symbolach: EW-14 i EW-15, EW-18 - EW-20 i.EW-22 -

EW-25), to minimalna odległość tych turbin od zabudowy mieszkaniowej powinna wynosić od ok. 

1500 m do ok. 1750 m. 

Podobna zasada odsunięcia turbin wiatrowych obowiązuje również w stosunku do form 

ochrony przyrody, tj. obszary NATURA 2000. W danej sprawie strefa ta powinna wynosić co 

najmniej ok, 1,5 km. 

Nadmienić należy, iż na rozpatrywanym terenie dopuszczono możliwość budowy turbin 

wiatrowych na podstawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonych 

Uchwałami Rady Miejskiej w Rymanowie w latach 2004 - 2008. Niemniej jednak, w świetle art. 15 

ust., 2  i ust. 3 ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, dokumenty planistyczne 

obowiązujące w dniu wejścia w życie tej ustawy muszą spełniać jej warunki odnośnie minimalnej 

odległości elektrowni wiatrowej od budynku mieszkalnego lub od form ochrony przyrody. 

Obostrzenie to dotyczy również takich dokumentów, w których przewidziano lokalizację elektrowni 

wiatrowych. 

Analiza zgromadzonego materiału dowodowego wykazała, iż planowane turbiny 

znajdowałyby się znacznie bliżej, niż nakazują przepisy. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie korzystając z portalu mapowego INSPIRE 

HUB, publikującego miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, który zamieszczono na 

stronie internetowej Gminy Rymanów (pod adresem: www.rymanow.pl) ustalił, iż tereny 

przeznaczone do lokalizacji turbin wiatrowych są oddalone zaledwie od ok. 227 m do ok, 780 m od 

najbliższej zabudowy mieszkaniowej lub terenów zabudowy mieszkaniowej, wyznaczonych w 

miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego Gminy Rymanów. 

Okoliczność ta potwierdzona została w Raporcie i jego uzupełnieniu.  

Według informacji zamieszczonych w Aneksie nr 2 do Raportu, odległości wybranych turbin 

do najbliższych budynków mieszkalnych w poniższych miejscowościach wynoszą: 

 Widacz : dla turbiny EW-15 - ok. 408 m, a dla turbiny EW-14 – ok..411 rn., 

 Ladzin: dla turbiny EW-2RM - ok, 373 m, dla turbiny EW-24 - ok. 406 m, zaś dla turbiny 

EW-19 - ok, 474 m. 



Natomiast względem form ochrony przyrody, planowane przedsięwzięcie będzie 

zlokalizowane (jedna turbina) w granicach obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty LADZIN 

PLH180038. Innymi formami ochrony przyrody znajdującymi się w dalszych odległościach są: 

 obszar Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego  - oddalony ok. 600 m, 

 obszar mający znaczenie dla Wspólnoty LAS HRABEŃSKI PLH180039 - oddalony o ok. 1 ,7 

km,  

 obszar mający znaczenie dla Wspólnoty RYMANÓW PLH180016  - oddalony o ok. 3,7 km, 

 obszar mający znacznie dla Wspólnoty WISŁOK ŚRODKOWY Z DOPŁYWAMI 

PLH180030 - oddalony o ok. 2,5 km,  

 obszar mający znaczenie dla Wspólnoty KOŚCIÓŁ W RÓWNEM PLH180036 - oddalony 

 ok. 9,6 km, 

 obszar specjalnej ochrony ptaków BESKID NISKI PLB180002 - oddalony o ok. 4,4 km. 

Z powyższych rozważań wynika, iż w niniejszym postępowaniu, kryterium wymaganej 

odległości elektrowni wiatrowych od najbliższej zabudowy mieszkaniowej lub terenów 

przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego do pełnienia takiej funkcji, a 

także od obszaru NATURA 2000 nie zostanie spełnione.  

Wynika stąd, iż lokalizacja przedmiotowych turbin stoi w sprzeczności z przywołanymi przepisami 

ustawy o inwestycjach w zakresie elektrownia wiatrowych, w szczególności art. 4 ww. ustawy i tym 

samym elektrownia wiatrowa wykracza znacznie poza normy odległościowe wskazane ww ustawie.   

 

Wobec powyższego, odmawia się zgody na realizację przedsięwzięcia, gdyż planowana 

inwestycja nie spełnia wymogów odległościowych, o których mowa w art. 4 ust. 1 w.cyt. ustawy o 

inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych  Mając na uwadze zapisy art. 77 ust 3 w.cyt. ustawy o 

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

oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - brak jest podstaw prawnych do wydania przez 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie uzgodnienia przed wydaniem decyzji, 

będącego przedmiotem wniosku. 

 

 Stosownie do art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania 

administracyjnego ((Dz. U. z 2017 r., poz.1257ze zm. ),Burmistrz Gminy Rymanów zawiadomił strony 

o zakończeniu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie oraz że zebrał już 

wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji . 

 

Do dnia dzisiejszego nie wpłynęły żadne wnioski i uwagi. 

 

Biorąc powyższe pod uwagę oraz cytowane w podstawie prawnej decyzji przepisy orzeczono 

jak w sentencji decyzji.    

 

 



 

Pouczenie 

 

 Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego 

Kolegium Odwoławczego w Krośnie przy ul. Bieszczadzkiej 1, za pośrednictwem Burmistrza Gminy 

Rymanów w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.  

 

 

 

         …………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Strony postępowania wg. rozdzielnika  

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/). 

 

 

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/


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.  

 

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

