
Kowiesy, dnia 07.05.2020r. 

Znak: OŚ. 6220.2.7.2019.2020 

Postanowienie 

Wójt Gminy Kowiesy działając na podstawie art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1964r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.) na wniosek wnioskodawcy - PCWO 
ENERGY PROJEKT SP. Z O.O. ul. św. Leonarda 9, 25-311 Kielce, w imieniu której działa Prokurent Pani 
Małgorzata Gil 

Orzeka 
Sprostować oczywistą omyłkę pisarską w decyzji nr 5/2019 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 
realizację przedsięwzięcia z dnia 17.01.2020r. znak: OŚ. 6220.2.5.2019.2020 polegającego na: ,,Budowie 
farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki nr 189 w miejscowości Chełmce, gm. Kowiesy -
Chełmce B" o łącznej mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w następujący sposób: 

1. W podstawie prawnej decyzji - strona 1, wiersz 4, słowa: ,, a także § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z§ 3 
ust. 2 pkt 2 i § 3 ust. 1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz. U. z 2016r. poz. 71) 
zastąpić słowami: 

„ a także § 3 ust. 1 pkt 52 lit a) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w 
sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko {Dz.U. z 2016r. poz. 71),, 

2. W uzasadnieniu decyzji- strona 1, zdanie trzecie, wiersz 4 słowa:,, na podstawie § 3 ust. 1 pkt 52 
lit. b w/w rozporządzenia, tj.:- zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami 
fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z towarzysząca jej infrastrukturą, o powierzchni 
zabudowy nie mniejszej niż lha na obszarach innych niż wymienione w lit. A, przy czym za 
powierzchnię zabudowy rozumie się powierzchnie terenu zajętą pod obiekty budowlane oraz 
pozostałą powierzchnię przeznaczoną do przekształcenia w wyniku realizacji przedsięwzięcia" 
zastąpić słowami: 

„na podstawie § 3 ust. 1 pkt 52 lit. a) w/w rozporządzenia, tj.:- zabudowa przemysłowa, w tym 
zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, 

o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż: 

a) 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 
1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form 
ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy, przy czym za 
powierzchnię zabudowy rozumie się powierzchnię przeznaczona do przekształcenia w wyniku 
realizacji przedsięwzięcia" 

3. W decyzji pkt 1 Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia- str. 3 wiersz 18, słowa: 11 - inwertery 
DC/AC o łącznej mocy nominalnej do 1,0 MWp w ilości 50 szt." 
zastąpić słowami: 

" - inwertery DC/ AC o łącznej mocy nominalnej do 1,0 MWp w ilości do 50 szt." 

4. W treści załącznika nr 1 do decyzji - str. 1 wiersz 17- słowa: ,,- inwertery DC/AC o łącznej mocy 
nominalnej do 1,0 MWp w ilości 50 szt." 
zastąpić słowami: 

" - inwertery DC/ AC o łącznej mocy nominalnej do 1,0 MWp w ilości do 50 szt." 

Uzasadnienie 
Wójt Gminy Kowiesy w dniu 17.01.2020r. wydał decyzję nr 5/2019 o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia z dnia 17.01.2020r. znak: OŚ. 6220.2.5.2019.2020 
polegającego na: ,,Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki nr 189 w miejscowości 



Chełmce, gm. Kowiesy- Chełmce B" o łącznej mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. 

W uzasadnieniu decyzji błędnie podano w podstawie prawnej oraz w treści uzasadnienia decyzji 
klasyfikację przedsięwzięcia wg Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz błędnie podano w treści decyzji i w 
załączniku do decyzji stanowiącym jej integralną część, zapis dotyczący ilości inwerterów DC/AC. 

Zgodnie z art. 113 § 1 i art. 126 ustawy z dnia 14 czerwca 1964r. Kodeks postępowania 

administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.) organ administracji publicznej może z urzędu lub 
na żądanie strony prostować w drodze postanowienia błędy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste 
omyłki w wydanych przez ten organ decyzjach. Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji. 

Pouczenie 
Na nin1eJsze postanowienie przysługuje stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Skierniewicach, ul. Trzcińska 18, 96-100 Skierniewice. Zażalenie na postanowienie wnosi 
za się za pośrednictwem Wojta Gminy Kowiesy w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia. 
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Otrzymują: 

1. Inwestor - PCWO ENERGY PROJEKT SP. Z O.O. ul. św. Leonarda 9, 25-311 Kielce, w imieniu której działa 
Prokurent Pani Małgorzata Gil 
(adres do korespondencji: PCWO ENERGY PROJEKT SP. Z O.O. ul. Św. Leonarda 7, 25-311 Kielce) 

2. a/a 
Do wiadomości: 

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi, ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź 
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach, Ul. Piłsudskiego 33, 96-100 Skierniewice 
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie RZGW w Warszawie, ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa 
4. Strony postępowania wg wykazu pozostającego w aktach 


