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Wójt Gminy Kaźmierz 
ul. Szamotulska 20 
64-530 Kaźmierz 
 

NI. 6220.9.2019       Kaźmierz  05.01.2021r. 

 
O B W I E S Z C Z E N I E 
o wystąpieniu o opinie do 

 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu  
ul. J.H. Dąbrowskiego 79, 60 – 529 Poznaniu,  
 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  
ul. B. Chrobrego 8, 64 – 500 Szamotuły  
 
Dyrektora Zarządu Zlewni w Poznaniu  
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 
ul. Szewska 1, 61 – 760 Poznań 

 
Dotyczy: zmiany decyzji nr 6/2019 z dnia 05.02.2020r. znak NI.6220.9.2019 o środowiskowych 
uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia Budowa trzech elektrowni słonecznych o mocy do 3 
MW (3x1MW) „Dolne Pole I”, „Dolne Pole II”, „Dolne Pole III” na działce nr 146/2 obręb Dolne 
Pole, gmina Kaźmierz, wydanej przez Wójta Gminy Kaźmierz. 
 
Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 4 w związku z art. 87 ustawy z dnia 3 października 2008r.  
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  
w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020r. poz. 283 ze 
zm.), zwanej dalej „Uooś”, Wójt Gminy Kaźmierz zwraca się o wyrażenie opinii dotyczącej 
obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanej 
inwestycji polegającej na Budowie elektrowni słonecznej „Dolne Pole” o mocy do 6 MW lub kilku 
mniejszych elektrowni o łącznej mocy nieprzekraczającej 6MW na działce nr 146/2 obręb Dolne 
Pole, gmina Kaźmierz, oraz określenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 
środowisko, jeżeli przeprowadzenie oceny oddziaływania będzie wymagane.  
 
W dniu  18.12.2020r. na wniosek złożony przez Polska Energia Odnawialna Marcin Szlaps ul. 
Szeroka 8, 62 – 080 Kokoszczyn, Wójt Gminy Kaźmierz wszczął postępowanie administracyjne,  
w sprawie zmiany ostatecznej decyzji nr 6/2019 z dnia 05.02.2020r. znak NI.6220.9.2019  
o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, polegającego na: Budowie trzech 
elektrowni słonecznych o mocy do 3 MW (3x1MW) „Dolne Pole I”, „Dolne Pole II”, „Dolne Pole III” 
na działce nr 146/2 obręb Dolne Pole, gmina Kaźmierz, wydanej przez Wójta Gminy Kaźmierz. 
 
Wnioskowane zamiany ww. decyzji polegać mają na zmianie maksymalnej mocy instalacji z „do 
3MW” na „do 6MW”, zmianie maksymalnej dopuszczalnej mocy paneli fotowoltaicznych, ilości 
inwerterów oraz wielkości i mocy stacji transformatorowych z zajęciem tej samej powierzchni pod 
inwestycję na działce nr 146/2 obręb Dolne Pole, gmina Kaźmierz i określeniem możliwości 
wykonania inwestycji jako jedna elektrownia słoneczna  o mocy do 6 MW lub do 6 niezależnych 
elektrowni o łącznej mocy nie przekraczającej 6MW. Zmiany związane są z rozwojem 
technologicznym i możliwością wykorzystania tej samej powierzchni pod większą moc wytwórczą 
instalacji fotowoltaicznej. Wnioskowana nowa nazwa przedsięwzięcia: Budowa elektrowni słonecznej 
„Dolne Pole” o mocy do 6 MW lub kilku mniejszych elektrowni o łącznej mocy nieprzekraczającej 
6MW na działce nr 146/2 obręb Dolne Pole, gmina Kaźmierz. 
 
Decyzja nr 6/2019 z dnia 05.02.2020r. o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji 
przedsięwzięcia, polegającego na: Budowie trzech elektrowni słonecznych o mocy do 3 MW 
(3x1MW) „Dolne Pole I”, „Dolne Pole II”, „Dolne Pole III” na działce nr 146/2 obręb Dolne Pole, 
gmina Kaźmierz, stała się ostateczna w dniu 05.03.2020r.  
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Zgodnie z art. 87 „Uooś” w przypadku zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stosuje 
się przepisy działu V ww. ustawy. Wnioskodawca wraz z wnioskiem o zmianę decyzji  
o środowiskowych uwarunkowaniach przedłożył zgodę na zmianę decyzji nr 6/2019  
o środowiskowych uwarunkowaniach. Na podstawie art. 63 i art. 64 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 4 „Uooś”, 
obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko stwierdza w drodze 
postanowienia  organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, po 
zasięgnięciu opinii regionalnego dyrektora ochrony środowiska, organu o którym mowa w art. 78,  
w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-3,10-19  
i 21-27 oraz uchwały, o której mowa w art. 72 ust. 1b „Uooś”, oraz organu,  
właściwego do wydania oceny wodnoprawnej, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 
2017 r. - Prawo wodne. Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14  czerwca 1960r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) organem właściwym do zmiany decyzji jest 
organ, który ją wydał. 
 
Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r.  
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.  z 2019r. poz. 1839), 
budowa elektrowni słonecznej o mocy do 6 MW lub kilku mniejszych elektrowni o łącznej mocy do 
6MW, stanowi przedsięwzięcie mogące wymagać przeprowadzenia oceny oddziaływania na 
środowisko.  
 
Inwestycja nie jest położona na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego.  
 
Na podstawie art. 74 ust. 3 „Uooś”, ze względu na liczbę stron postępowania w sprawie wydania 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekraczającą 10, stosuje się art. 49 Kodeksu 
postępowania administracyjnego, zgodnie z którym zawiadomienie stron o decyzjach i innych 
czynnościach organu administracji publicznej będzie następować w formie publicznego 
obwieszczenia. Obwieszczenie o wystąpieniu o opinię udostępnia się w Biuletynie informacji 
publicznej Gminy Kaźmierz  w dniu 05.01.2021r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 
czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.  
 
   
 
          Z up. Wójta Gminy Kaźmierz 
 
                    Sekretarz Gminy  

          /-/  Janusz Stróżyk  
 
 
 
 
 
 
 
stosowane skróty: 
„Uooś’ – ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r. poz.283 ze zm.) 

Sprawę prowadzi:  
Agnieszka Hudzińska 
Wydział Nieruchomości i Inwestycji 
Urząd Gminy Kaźmierz 
ul. Szamotulska 20, 64-530 Kaźmierz 
61-29-37-331 
agnieszka.hudzinska@kazmierz.pl 
 


