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Lnak sprawy: ROS.6220.3.2020.JR

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA DRAWSKA POMORSKIEGO
z dnia 23 kwietnia 2020 r.
Burmistrz Drawska Pomorskiego działając na podstawie art. 85 ust.3 oraz art. 3 ust.1
pkt 11 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 (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.)
zawiadamia,
w dniu 22 kwietnia 2020 r. została wydana odmowna decyzja, znak:
ROŚ.6220.3.2020.JR, o środowiskowych uwarunkowaniach — zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej wraz
z infrastrukturą towarzyszącą na części działki nr 106, obręb 0043 Linowno,
gmina Drawsko Pomorskie.
że

Treść decyzji dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego
Drawsko Pomorskie http: //umig.drawskopomorskie.ibip.pl/public/
Z aktami sprawy można zapoznać się po uprzednim uzgodnieniu sposobu i terminu
udostępnienia tych akt z pracownikiem prowadzącym ww. postępowanie
administracyjne p. Joanną Rygusińską nr tel. 94 34 46 853.
Zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 30 dni od dnia
publicznego ogłoszenia, tj. od dnia 23.04.2020 r.

Rozdzielnik:
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BURMISTRZ
DRAWSKA POMORSKIEGO

Drawsko Pomorskie, dnia 22 kwietnia 2020 r.
ROŚ.6220.3.2020.JR

DECYZJA
Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania
administracyjnego ( tekst jednolity: Dz. U. 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) i 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.), dalej ustawy ooś,
Po przeprowadzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach,
orzekam
odmówić wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji planowanego
przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą
towarzyszącą na części działki nr 106, obręb 0043 Linowno, gmina Drawsko Pomorskie,
ze względu na niezgodność lokalizacji ww. przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.
Uzasadnienie
Dnia 18 lutego 2020 r. (data wpływu do tut. urzędu), Inwestor zwrócił się z wnioskiem
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - zgody na realizację
na budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą
przedsięwzięcia polegającego
towarzyszącą na części działki nr 106, obręb Linowno, gmina Drawsko Pomorskie. Na
podstawie art. 21 ust. 2 pkt 9 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 (tekst jednolity: Dz. U. Z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.),
Burmistrz Drawska Pomorskiego wydal obwieszczenie z dnia 5 marca 2020 r.
zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim
zawierające informacje o środowisku i jego ochronie wniosku w ww. sprawie.
Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1 oraz § 3 ust. pkt 52 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 10 września 2019 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), przedmiotowa inwestycja
kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
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Dla terenu, na którym ma być zlokalizowane przedsięwzięcie obowiązuje miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony uchwalą Rady Miejskiej Drawska
Pomorskiego nr XXIV/196/96 z dnia 29 marca 1996 r. w sprawie aktualizacji planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Drawsko Pomorskie (Dz. Urz. Woj. Koszalińskiego
Nr 20, poz. 67).
Obowiązujący plan stanowi, it teren działki 106 w obrębie Linowno, gmina Drawsko
Pomorskie, oznaczony j e Si: następująco :
-

Dla części dziatki Tereny rolnicze do potencjalnych zalesień,
Dla części dzialki =Tereny kk I pastwisk do potencjalnych zalesień,
Dla części działki— Tereny lasów.

Ww. działka położona jest w obszarze chronionego krajobrazu.
Ustalenia ogólne planu:
Określone w planie obszary potencjalnych zalesień wynikające z uwarunkowań
przyrodniczych, stanowią obszar analiz I uściśleń dla określenia rzeczywistych obszarów
zalesień przygotowanych w niezależnym trybie.
Wg art. 80 ust. 2 ustawy ooś - decyzję środowiskową wydaje się po stwierdzeniu zgodności
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (mpzp).
Jeśli przedsięzięcie jest,nięzgodne z mpzp to jest to jedna z obligatoryjnych przesłanek
odmowy wydania decyzji środowiskowej. Taki stan rzeczy potwierdza bogate orzecznictwo
sądów administracyjnych. W wyroku z dnia 22 czerwca 2017 sygn. akt II SA/Kr 395/17
Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, iż:
„ ....sprzeczność lokalizacji przedsięwzięcia z postanowieniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego zwalnia organ prowadzący postępowanie w sprawie
środowiskowych uwarunkowań z konieczności przeprowadzania postępowania
wyjaśniającego w szerszym zakresie, w tym przeprowadzenia postępowania uzgodnieniowego
z innymi organami..."
Co także potwierdza w wyroku z dnia 01 sierpnia 2012 sygn. akt II OSK 829/11 Naczelny
Sąd Administracyjny w Warszawie twierdząc, że:
„Zgodność lokalizacji planowanego przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego jest w świetle art. 80 ust. 2 ustawy ooś z 2008 r
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko kryterium podstawowym oceny
zamierzeń strony ubiegającej się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.."
Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE
1. Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie
14 dni od daty doręczenia.
2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do
wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydal decyzję.
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Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się
prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się
ostateczna i prawomocna.
o
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Otrzymują:
1. Inwestor,
2. Strony postępowania, zgodnie z art. 49 KPA,
3. an
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