
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

   Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie 

Sprawę prowadzi: Dariusz Kosacz tel. 74 8126327 wew. 27 

 

 

Międzylesie 2022.03.03 

 

ITiG.6220.P.6-D.2021.DK 

 

 

DECYZJA 

w sprawie odmowy wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia 

 

 

 Na podstawie 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 2021 r., poz. 247 ze zm. – cyt. Dalej jako 

,,UUOŚ”) w związku z art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks 

postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 – cyt. Dalej jako ,,k.p.a.”), po 

przeprowadzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach 

 

orzekam: 

 

odmówić wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizowanego 

przedsięwzięcia p.n.: ,,Budowa farmy fotowoltaicznej PV Roztoki o mocy do 1,0 MW 

wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą” ze względu na niezgodność ww. 

przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

 

Uzasadnienie 

 

 Wnioskiem z dnia 09.11.2021 r. (data wpływu 19.11.2021 r.) firma Copernic Black Sp. 

z o.o., ul. Lekarska 1, 31-203 Kraków za pośrednictwem pełnomocnika Pana Michała Marzec 

zwróciła się do Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z wnioskiem o wydanie decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: ,,Budowa farmy 

fotowoltaicznej PV Roztoki o mocy do 1,0 MW wraz z niezbędną infrastrukturą 

towarzyszącą”. 

Do wniosku, zgodnie z art. 74 UUOŚ, dołączono Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia, 

poświadczona przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej i załącznik graficzny 

obejmujący przewidywany teren na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz 

przewidywany teren jego oddziaływania. Przedsięwzięcie zostało zaliczone do kategorii 

przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa 

w § 3 ust. 1 pkt. 54 b) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U z 2019, 

poz. 1839). 

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1,0 

MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, które będzie realizowane w miejscowości 

Roztoki, na działce o numerze ewidencyjnym: 337 – obręb Roztoki, gmina Międzylesie, 

powiat kłodzki. 

W ramach zamierzenia przewidziano budowę/ uruchomienie m. in.: 

1. Panele fotowoltaiczne o mocy 250 – 1500 Wp – do 4.000 szt. 
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2. Wolnostojące konstrukcje wsporcze pod panele fotowoltaiczne (tzw. stoły 

fotowoltaiczne). 

3. Falowniki (inwertery) – do 15 szt. 

4. Parterowa kontenerowa stacja transformatorowa 

5. Okablowanie solarne 

6. Instalacja monitorująca ilość wyprodukowanej energii oraz prace elektrowni 

słonecznej 

7. Instalacja odgromowa i zabezpieczająca 

8. Monitoring 

9. Ogrodzenie wraz z bramą 

10. Dopuszcza się montaż oświetlenia 

11. Dopuszcza się montaż magazynu energii 

12. Pozostałe elementy infrastruktury niezbędne do funkcjonowania wyżej wymienionej 

inwestycji 

 Obwieszczeniem nr: ITiG.6220.P.6.2021.DK z dnia 24.11.2021 r. tutejszy organ 

zawiadomił o wszczęciu postepowania strony postepowania, informując jednocześnie o 

możliwości zapoznania się z dokumentacją i wniesieniem ewentualnych uwag lub wniosków 

co do realizacji przedsięwzięcia. 

            Pismem nr ITiG.6220.P.6-1.2021.DK z dnia 29.11.2021 r. zawiadomiono 

Wnioskodawcę o konieczności uzupełnienia wniosku o niezbędną dokumentację, co też 

uczyniono w dniu 13.12.2021 r. 

 Zawiadomieniem nr ITiG.620.P.6-1.2021.DK z dnia 14.12.2021 r. strony zostały 

poinformowane o możliwości zapoznania się z całym materiałem dowodowym w powyższej 

sprawie jak również o możliwości składania odrębnych wniosków i uwag. 

 W wyznaczonym terminie pisemne uwagi, wnioski, sprzeciwy i protesty co do 

realizacji planowanego przedsięwzięcia nie zostały wniesione przez żadną ze stron oraz inne 

osoby zainteresowane. 

 Zgodnie z art. 80 ust. 2 UUOŚ właściwy organ wydaje decyzję o środowiskowych 

uwarunkowaniach po stwierdzeniu zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli taki plan został uchwalony. 

 Dla terenu, na którym planowano realizację przedsięwzięcia pn.: budowa farmy 

fotowoltaicznej PV Roztoki o mocy do 1,0 MW wraz z niezbędną infrastrukturą 

towarzyszącą.” na działce ewidencyjnej nr: 337 – obręb Roztoki obowiązują ustalenia 

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą nr 

XXVIII/183/05 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 31 maja 2005 r. . 

 

Przywołując zapisy cytowanego wyżej planu określa się że przeznaczenie podstawowe działki 

inwestycyjnej to teren użytków rolnych – uprawy polowe (24R). 

Według planu dopuszcza się: 

1. Istniejące i nowo wydzielane drogi gospodarcze transportu rolnego o szerokości 5-8 m 

2. Prowadzenie sieci i obiektów napowietrznej i podziemnej infrastruktury technicznej, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi, oraz prowadzenie utwardzonych 

dróg dojazdowych (gospodarczych) 

3. Lokalizację zbiorników wodnych, których realizacja nie wpłynie niekorzystnie na 

stosunki gruntowo – wodne obszarów przyległych, z wyłączeniem strefy ochronnej 

gazociągu podwyższonego ciśnienia 

4. Zalesiania gruntów rolnych pod warunkiem zachowania przepisów szczególnych. 
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Po dokonaniu analizy dokumentów, obowiązujących przepisów  organ prowadzący 

potwierdza, że brak jest merytorycznych przesłanek do stwierdzenia zgodności lokalizacji 

przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW 

zlokalizowanej na działce o numerze ewidencyjnym: 337 – obręb Roztoki z przepisami 

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Międzylesie, wobec czego 

orzeczono odmowę wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 

realizację ww. przedsięwzięcia. 

 

Przywołując utrwalony w orzecznictwie i doktrynie pogląd badania zgodności planowanego 

przedsięwzięcia z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dokonywane być 

powinno w pierwszym etapie postepowania. Od oceny zgodności inwestycji z planem zależy 

bowiem tok dalszego postepowania. Stwierdzenie sprzeczności planowanego przedsięwzięcia 

z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego czyni zbędnym przeprowadzenie 

postepowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, gdyż organ nie 

będzie mógł wydać pozytywnej decyzji, a zatem nie ma potrzeby przeprowadzenia 

postepowania uzgodnieniowego, bowiem wynik postępowania i tak jest z góry znany ( 

Gruszecki. K. Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, 

Komentarz, Wrocław 2009). 

 

Taki tok postepowania potwierdza sądownictwo administracyjne. Naczelny Sąd 

Administracyjny w wyroku II OSK 1036/07 z dnia 16 września 2008 r. stwierdził, że po 

stwierdzeniu sprzeczności zamierzonego przedsięwzięcia z zapisami miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego brak jest podstaw do podejmowania dalszych czynności w 

sprawie, w tym przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, analizy i oceny 

wpływu danego przedsięwzięcia, czy też prowadzenia dalszych uzgodnień. 

 

W wyroku z dnia 27 września 2017 r. II SA/Gd 379/17 Wojewódzki Sąd Administracyjny 

wskazał cyt.: ,,W orzecznictwie i doktrynie utrwalony jest pogląd, że stwierdzenie braku 

zgodności z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jako 

kryterium wykluczające możliwość wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, 

(…), zwalnia organ prowadzący z konieczności dalszego prowadzenia postępowania 

wyjaśniającego, włącznie z brakiem konieczności zasięgania stanowisk organów opiniujących 

i uzgadniających. W takiej sytuacji organ uprawniony jest do wydania decyzji odmownej, bez 

dalszego badania rzeczywistego wpływu planowanej działalności na środowisko”. 

 

 

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji decyzji. 

 

Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w 

Wałbrzychu, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie w terminie 14 dni od 

daty doręczenia decyzji. 

 

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa wniesienia 

odwołania, składając stosowne oświadczenie organowi, który decyzję wydał, nie później niż 

w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (art. 127a § 1 k.p.a.) 

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa 

do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postepowania, decyzja staje się ostateczna i 
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prawomocna (art. 127a § 2 k.p.a.). Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest niemożność 

zaskarżenia decyzji do organu odwoławczego i wniesienia skargi do sądu administracyjnego. 

Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest 

zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do 

wniesienia odwołania (art. 130 § 4 k.p.a.) 

 

 

                                                                                         Z up. BURMISTRZA 

                                                                                            /-/   Ewa Siwek 

                                                                                          Kierownik Referatu 

                                                                                 Infrastruktury Technicznej i Gospodarki 

 

 

 

 

Otrzymują: 

- Inwestor 

 

Do wiadomości: 

RDOŚ – Wrocław 

PGW Wody Polskie – Nadzór Wodny Kłodzko 

PPS San.-Epidem. – Kłodzko 

a/a    

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


