Wąwolnica, dnia 29.12.2015r.

OŚ 7030.2.03.15

Postanowienie
Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami), art. 80 ust. 2
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 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.)., po zapoznaniu się z wnioskiem Stowarzyszenia Inicjatyw
OZE, ul. Staszica 1/115, 25-008 Kielce, złożony w Urzędzie Gminy Wąwolnica, w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na
rewitalizacji oraz odtworzeniu historycznego obiektu na rzece Bystra wykorzystującego
energię wody na potrzeby małej energetyki wodnej zlokalizowanego we wsi Celejów, gm.
Wąwolnica, pow. puławski, województwo lubelskie
postanawiam
umorzyć postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia polegającego na rewitalizacji oraz odtworzeniu historycznego obiektu na
rzece Bystra wykorzystującego energię wody na potrzeby małej energetyki wodnej
zlokalizowanego we wsi Celejów, gm. Wąwolnica, pow. puławski, województwo lubelskie.
Uzasadnienie
Do Wójta Gminy Wąwolnica wpłynął wniosek Stowarzyszenia Inicjatyw OZE, ul. Staszica
1/115, 25-008 Kielce, złożony w Urzędzie Gminy Wąwolnica, w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rewitalizacji oraz
odtworzeniu historycznego obiektu na rzece Bystra wykorzystującego energię wody na
potrzeby małej energetyki wodnej zlokalizowanego we wsi Celejów, gm. Wąwolnica, pow.
puławski, województwo lubelskie..
Zgodnie z art. 64 ust. 2 wyżej cytowanej ustawy do przedmiotowego wniosku załączono:
 kartę informacyjną przedsięwzięcia zawierającą dane określone w art. 3 ust. 5 ustawy o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227),
 poświadczoną kopię mapy ewidencyjnej obejmującą przewidywany teren na którym
będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmującą obszar na który może oddziaływać,
 wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren na którym będzie realizowane
przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,
 wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wąwolnica,
obejmujący teren przewidziany pod planowane przedsięwzięcie,
Na podstawie przedłożonej dokumentacji analizowano rodzaj i charakterystykę
przedsięwzięcia, jego usytuowanie z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska oraz
zgodność z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wąwolnica,
przyjętego przez Radę Gminy Wąwolnica uchwałą Nr XXXVIII/249/02 z dnia 12 września
2002r., ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego nr 122 z dnia 18
października 2002r., poz. 2646, ze zmianami wprowadzonymi uchwałą Nr XXXII/195/06 z dnia 2

marca 2006r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego Nr 91 z dnia 17
maja 2006r., poz. 1631.
Działki o numerach ewid. 632/1 i 633/1, na których w ramach „Planowanego
zagospodarowania terenu (Nr rysunku 1)” zaznaczono „istniejący młyn wodny”, „projektowany
budynek MEW” i „odmulony kanał młynówka” znajdują się w terenie oznaczonym symbolem ZŁ
– łąki, pastwiska. Są położone w strefie architektoniczno-krajobrazowej B – Dolina Bystrej, w
podstrefie B2 – Dolina Bystrej – Celejów, o przeznaczeniu: „Funkcje wiodące: gospodarka
rybacka i łąkowa, związana z funkcją uzdrowiska w Celejowie”. W zakresie zagospodarowania
terenu obowiązuje tam m.in.: pkt. 1 litera a) „do czasu opracowania kompleksowej koncepcji
zagospodarowania terenu uzdrowiska w Celejowie, utrzymanie obecnego sposobu użytkowania
terenu” oraz litera c) „bezwzględny zakaz lokalizowania jakiejkolwiek zabudowy”. W zakresie
ochrony i kształtowania środowiska za niezbędne dla tej podstrefy uznaje się zapis pkt. 2 litera a):
„do czasu opracowania projektu parku zakaz zmiany stosunków wodnych i naruszania szaty
roślinnej”.
Mając powyższe na względzie a w szczególności nie spełnienie wymogu zgodności
przedsięwzięcia z zapisami MPZP, co zgodnie z art. 80 ust. 2 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 2013 r., poz. 1235 z późn.
zm.)., jest niezbędne do dalszego prowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko –
postanowiono jak w sentencji.
Od niniejszego postanowienia przysługuje stronom prawo wniesienia zażalenia do
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie za moim pośrednictwem w terminie
7 dni od daty doręczenia.

Otrzymują:
1. Stowarzyszenie Inicjatyw OZE, ul. Staszica 1/115, 25-008 Kielce,
2. a/a.
Do wiadomości:
3. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie Wydział Spraw Terenowych V
ul. Lubelska 4a, 24-120 Kazimierz Dolny,
4. Powiatowy Inspektor Sanitarny, Al. Królewska 19, 24-100 Puławy,
5. Właściciele i zarządcy działek sąsiadujących z inwestycją (w formie obwieszczenia).
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