
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   

OBWIESZCZENIE 

o wydaniu decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią. 

 

 Zgodnie z art. 38 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.) 

 

Burmistrz Gminy Rymanów podaje do publicznej wiadomości informację: 

 

o wydanej z  dniem 13 marca 2018 r. decyzji odmawiającej zgody na realizację przedsięwzięcia - 

postępowanie 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. 



 Istnieje możliwość zapoznania się z treścią wydanej decyzji w Urzędzie Gminy w Rymanowie 

w pokoju Nr 207  przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn.-pt. 7
00

 

- 15
00

). 

 

 

 

          ………………….. 

      


