
 

Gniezno, dnia 27 lipca 2021 r.  

OŚR. 6220.6.2019 

OBWIESZCZENIE 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania 

administracyjnego /t. j. Dz. U. 2021 r., poz. 735/, w związku z art. 74 ust. 3 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 /t. j. Dz. 

U. z 2021 r., poz. 247 ze zm./ Wójt Gminy Gniezno zawiadamia strony postępowania 

administracyjnego o wydanej w dniu 27 lipca 2021 r. decyzji o umorzeniu postępowania  

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 

polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną 

infrastrukturą techniczną (IN 008.1) w obrębie Lulkowo, Gmina Gniezno, dz. nr 200/1, 214, 

215/2, którego treść podaje poniżej.  

 

Uwaga: 

 Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust.3 ustawy z 

dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 

ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz art. 49 Kodeksu postępowania 

administracyjnego – zawiadomienie stron o wydanej decyzji zostaje podane w formie obwieszczenia. Doręczenie 

uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. Publiczne udostępnienie 

następuje z dniem 28 lipca 2021 roku 

 

 

Gniezno, dnia 27 lipca 2021 r. 

OŚR. 6220.6.2019 

 

 

Decyzja 
 

o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

zgody na realizację przedsięwzięcia 

 

 

Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania 

administracyjnego /t. j. Dz. U. 2021 r., poz. 735/, oraz w związku z pismem pełnomocnika 

Inwestora Pana Wojciecha Poturalskiego z dnia 18 czerwca 2021 roku (data wpływu 

28.06.2021 r.) o wycofanie wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej 

o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (IN 008.1) w obrębie Lulkowo, 

Gmina Gniezno, dz. nr 200/1, 214, 215/2. 

 

umarzam w całości 

 

postępowanie administracyjne dotyczące wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej 

o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (IN 008.1) w obrębie Lulkowo, 

Gmina Gniezno, dz. nr 200/1, 214, 215/2. 

Uzasadnienie 

1. Zgodnie z art. 105 § 1 Kpa „gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się 

bezprzedmiotowe w całości albo w części, organ administracji publicznej wydaje 

decyzję o umorzeniu postępowania odpowiednio w całości albo w części”. 



2. Wnioskiem z dnia 14 listopada 2019 r. (data wpływu 18.11.2019 r.) Inwestor PV 480 Sp. z 

o.o., ul. Jasna 14/16a, 00-041 Warszawa (adres do korespondencji Wiatrel LTD sp. k., ul. 

Toruńska 111, 88-100 Inowrocław), zwrócił się do Wójta Gminy Gniezno o wydanie 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na 

budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą 

techniczną (IN 008.1) w obrębie Lulkowo, Gmina Gniezno, dz. nr 200/1, 214, 215/, 

dołączając do wniosku kartę informacyjną przedsięwzięcia (również w wersji 

elektronicznej), poświadczoną przez właściwy organ mapę ewidencyjną w skali 

1:5000, obejmującą przewidywany teren na którym będzie realizowane 

przedsięwzięcie oraz obejmującą przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać 

przedsięwzięcie, mapę z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie 

realizowane przedsięwzięcie oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który 

będzie oddziaływać przedsięwzięcie (również w wersji elektronicznej) oraz 

potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej za wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach, pełnomocnictwo wraz z opłatą skarbową oraz wypisy z rejestru w 

postaci papierowej wydane przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków 

pozwalający na ustalenie stron postępowania. 

3. Planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie 

znacząco oddziaływać na środowisko - wymienione jest w § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b 

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko /Dz. U. z 2019 r. poz. 1839/.  Wobec 

powyższego przedmiotowe  przedsięwzięcie zalicza się do przedsięwzięć mogących 

potencjalnie  znacząco  oddziaływać  na  środowisko,  dla  których  obowiązek 

przeprowadzenia oceny oddziaływania  na środowisko może być stwierdzony.  

4. W dniu 20 listopada 2019 roku Wójt Gminy Gniezno zawiadomił strony postępowania 

administracyjnego oraz poinformował sołtysa wsi Lulkowo (zawiadomienie na tablice 

ogłoszeń) o wszczętym w dniu 18 listopada 2019 roku na wniosek Inwestora PV 480 Sp. 

z o.o., ul. Jasna 14/16a, 00-041 Warszawa (adres do korespondencji Wiatrel LTD sp. k., 

ul. Toruńska 111, 88-100 Inowrocław) postępowaniu w sprawie wydania decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 

elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą 

techniczną (IN 008.1) w obrębie Lulkowo, Gmina Gniezno, dz. nr 200/1, 214, 215/2. 

5. Dane o wniosku zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych, z 

którym można się zapoznać w Urzędzie Gminy Gniezno, al. Reymonta 9-11, pokój nr 9, 

w godzinach urzędowania oraz na stronie internetowej www.ekoportal.gov.pl – 

centrum informacji o środowisku. 

6. Zgodnie z art. 64 ust. l pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o 

udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 

ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko organ 

prowadzący postępowanie wystąpił o opinię w sprawie potrzeby przeprowadzenia 

oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego określenia zakresu raportu do 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego  

Powiatowego  Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie oraz Dyrektora Regionalnego 

Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy. 

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy 

pismem znak BD.RZŚ.435.608-611.2019.KZ z dnia 27 listopada 2019 r.  przekazał wniosek 

Wójta Gminy Gniezno znak OŚR.6220.6.2019 z dnia 21 listopada 2019 r. Dyrektorowi 

Zarządu Zlewni Wód Polskich w Inowrocławiu, jako organowi właściwemu do 

rozpatrzenia niniejszej sprawy. 

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Inowrocławiu pismem znak 

BD.ZZŚ.1.435.1.2019.DG z dnia 5 grudnia 2019 r. zawiadomił Wójta Gminy Gniezno, iż z 

uwagi na konieczność uzyskania opinii od Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w 

Poznaniu, ze względu na położenie części inwestycji w zlewni Środkowej Dolnej Warty, 

wyrażenie opinii w przedmiotowej sprawie nastąpi w terminie do dnia 3 stycznia 2020 

r.  Organy te wydały opinie/ postanowienia stwierdzające: 

 RDOŚ w Poznaniu – konieczność przeprowadzania oceny oddziaływania 

http://www.ekoportal.gov.pl/


przedsięwzięcia na środowisko (potrzebę wykonania raportu dla ww. 

przedsięwzięcia); 

 PPIS w Gnieźnie – brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania 

przedsięwzięcia na środowisko; 

 Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Inowrocławiu – brak potrzeby 

przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko; 

9. Wójt Gminy Gniezno, po uwzględnieniu stanowisk organów opiniujących oraz 

dokładnej analizie przesłanek, wynikających z art. 63 ust. 1. pkt 1 - 3 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, w dniu 19 stycznia 2021 roku wydał postanowienie znak OŚR.6220.6.2019, 

w którym stwierdził obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na 

środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.  

10. Wójt Gminy Gniezno w dniu 15 lutego 2021 roku wydał również zgodnie z art. 63 ust. 5 

ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko, Postanowienie znak OŚR.6220.6.2019 w sprawie 

zawieszenia przedmiotowego postępowania administracyjnego, do czasu 

przedłożenia przez Inwestora raportu o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na 

środowisko. 

11. Pismem z dnia 18 czerwca 2021 roku (data wpływu 28.06.2021 r.) Pełnomocnik 

Inwestora Pan Wojciech Poturalski zwrócił się do Wójta Gminy Gniezno z prośbą o 

wycofanie wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 

1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (IN 008.1) w obrębie Lulkowo, Gmina 

Gniezno, dz. nr 200/1, 214, 215/2. 

12. W związku z powyższym Wójt Gminy Gniezno Postanowieniem znak OŚR.6220.6.2019  

z dnia 30 czerwca 2021 r. podjął zawieszone postępowanie administracyjne 

dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 

polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z 

niezbędną infrastrukturą techniczną (IN 008.1) w obrębie Lulkowo, Gmina Gniezno, dz. 

nr 200/1, 214, 215/2. 

13. Stosownie do art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego /t. j. Dz. U. 2021 r., poz. 735/, przed wydaniem decyzji o umorzeniu 

postępowania umożliwiono stronom wypowiedzenie, co do zebranych dowodów i 

materiałów oraz zgłoszonych żądań. Z powyższej możliwości strony nie skorzystały. 

W związku z powyższym na tle zapisu art. 105 § 1 Kpa postępowanie stało się 

bezprzedmiotowe i ulega umorzeniu, co też orzeczono w osnowie niniejszej decyzji.  

 

Pouczenie 

1) Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w   

Poznaniu za pośrednictwem Wójta Gminy Gniezno w terminie 14 dni od dnia doręczenia 

niniejszej decyzji.  

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

wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję - art. 

127 a § 1 k.p.a. 

3) 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. 



4) W przypadku wymienionym w pkt. 2 i 3 odwołanie służyć nie będzie i decyzja stanie się 

ostateczna i prawomocna z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się 

prawa do odwołania -  art. 107 § 1 pkt. 7 k.p.a. 

5) 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Strony postępowania administracyjnego wg rozdzielnika  

2. a/a (sprawę prowadzi Rafał Skweres/Magdalena Buchwald – tel. 61 424 57 66) 

 

Do wiadomości: 

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. J. H. Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań 

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie, ul. Św. Wawrzyńca 18, 62-200 Gniezno 

3. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Inowrocławiu, ul. Królowej Jadwigi 20, 88-100 

Inowrocław 

 

 

 

Uwaga: 

 Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust.3 ustawy z 

dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 

ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz art. 49 Kodeksu postępowania 

administracyjnego – zawiadomienie stron o wydanej decyzji zostaje podane w formie obwieszczenia. Doręczenie 

uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. Publiczne udostępnienie 

następuje z dniem 28 lipca 2021 roku 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń ……………………………………………….…….. na okres od dnia  

…………….. do dnia …………………….. (włącznie) 

 

Podpis i pieczątka  


