
. .. Regnów. 17.02.2020r. 

RIZN.6220.1.2020.MŻ 

D ECYZ JA 

a podstawie w związku art. 63 i art. 75 ust. l pkt 4 ustawy z dnia 3 października 

2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie. udziale społeczeństwa w 

ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 poz. 2081 ze 

zm.), § 3 ust. l pkt 54 ppkt. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 201 O r. w 

sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 

1829 ze zm.) w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (Oz. U. z 20 18 r. poz. 2096 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku ew Energy 

lnvestments Sp. z o.o. ul. Chmielna 132/134. 00-805 Warszawa w sprawie wydania decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie instalacji 

fotowoltaicznej na terenie działki o nr ewidencyjnym 108, obręb. Rylsk, położonej w gminie 

Regnów„ 

po s tan a wiam 

odmówić zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego „Budowie instalacji 

fotowoltaicznej na terenie działki o nr ewidencyjnym 108, obręb. Rylsk, położonej w 

gminie Regnów" 

UZA AD IE IE 

W dniu 19.09.2019r. do Urzędu Gminy w Regnowie wpłynął wniosek ew Energy 

Investments Sp. z o.o. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarnnkowaniach dla 

przedsięwzięcia polegającego na: ,.Budowie instalacji fotowoltaicznej na terenie działki o nr 

ewidencyjnym I 08, obręb. Rylsk, położonej w gminie Regnów'·. 

Zgodnie z§ 3 ust. I pkt 54 ppkt. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. 

w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Oz. U. z 2019r. 

poz. 1829 ze zm.) planowana inwestycja została zaliczona do przedsięwzięć mogących 

potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 



W dniu 04.10.2019r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania w/w 

decyzji, o czym poinformowano pisemnie strony postępowania. 

Wójt Gminy Regnów pismem znak: RlZ .6220.3.2019.MŻ z dnia 04.10.2019r. zwrócił się 

do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi i Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego w Rawie Mazowieckiej o ·wydanie opinii o obowiązku sporządzenia 

raportu dla wnioskowanego przedsięwzięcia i określenia jego zakresu. 

W toku postępowania uzyskano następujące opinie w przedmiocie sporządzenia raportu o 

oddziaływanie na środowisko: 

- Pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lodzi z dnia 06 listopada 2019 r. 

znak; WOOŚ.4220.603.2019.TWo stwierdzające odstąpienie od przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na środowisko, 

- Pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawie Mazowieckiej z dnia 16 

października 2019 r. znak: PPIS.Z S.470.22. 19 stwierdzające brak obowiązku sporządzenia 

raportu na przedmiotową inwestycję . 

W dniu 28 października 2019r. oraz 18.l J.2019r. wpłynął sprzeciw mieszkańców przeciwko 

budowie farmy fotowoltaicznej na działce 108 w ob. Rylsk w gminie Regnów z licznymi 

pytaniami skierowanymi do inwestora New Energy Investments Sp. z o.o., ul. Chmielna 

132/134, 00-805 Warszawa. w związku z obawami o swoje zdrowie mieszkańców(są to 

mieszkańcy z rozrusznikami serca oraz ciężko chorzy) sąsiadujących z ww. inwestycją które 

to zostały przesłane do inwestora z prośbą o ustosunkowanie się do pytań mieszkańców. 

W dniu 19 listopada 2019r. przekazano zawiadomienie o przedłużenju terminu załatwienia 

sprawy z związku z oczekiwaniem na wyjaśnienia przez inwestora niejasności zawanych w 

karcie informacyjnej przedsięwzięcia. 

W dniu 05 grudnia 2019r. wpłynęła odpowiedź od Inwestora ew Energy lnvestments Sp. z 

o.o., ul. Kuźnicy Kołątajowskiej 13, 31-234 Kraków, zawierający sprostowarua do zagadniei'l 

poruszanych przez mieszkańców, która jedynie powieliła informacje znajdujące się w karcie 

informacyjnej przedsięwzięcia. nie wyjaśniając obaw mieszkańców zawartych w sprzeciwie. 

W dniu 17 grudnia 2019r. przekazano zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia 

sprawy w związku z potrzebą pozyskania informacji na temat wpływu Inwestycji na zdrowie. 

W dniach 20 oraz 30 grudnia 2019r. Wpłynął szereg sprzeciwów mieszkańców w 

przedmiotowej sprawie w obawie o wpływ Inwestycji na zdrowie mieszkańców oraz walory 

estetyczne wsi. 

W dniu 30 grudnia 2019r. Wójt Gminy Regnów wystąpił do Biura Analiz Sejmowych z 

pismem w sprawie wyjaśnienia stosowania prawa w danej sprawie. 



W dniu 7 stycznia 2020 r. organ otrzymał odpowiedź z Biura Analiz Sejmowych Kancelarii 

Sejmu o odmowie podjęcia się realizacji tego zadania. gdyż nie działają na zlecenie Gmin a 

jedynie posłów i organów Sejmu oraz jego Kancelarii . 

Teren na którym Inwestor planuje niniejsze przedsięwzięcie nie jest objęty m1eJscowym 

planem zagospodarowania przestrzennego. 

Organy biorące udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwe do wydania 

opinii i dokonania uzgodnień, uzgodniły planowane przedsięwzięcie pozytywnie. Nie mniej 

jednak nie sposób zgodzić się z opiniami i zarzutami zawartymi w protestach mieszkańców 

wsi Rylsk oraz stron postępowania, w zakresie prawdopodobnych negatywnych skutków 

funkcjonowania przedmiotowej Inwestycji, ponieważ brak jest informacji oraz badań na temat 

wpływu Inwestycj i na zdrowie (m.in. rozruszniki serca, ciężkie zachorowania) oraz może 

mieć ona wpływ na walory estetyczne wsi, spadek wartości gruntów graniczących z farmą 

fotowoltaiczną, a przecież obowiązkiem organu jest ocena zasadności protestów społecznych 

przeciwko Inwestycji mogącej oddziaływać na środowisko. Inwestor opowiadając na pismo z 

dnia 28 października 2019r. w sprawie sprzeciwu mieszkańców, nie zawarł w odpowiedzi 

wyjaśnień na temat obaw mieszkańców a jedynie powielił to co już można było przeczytać w 

karcie informacyjnej przedsięwzięcia. W związku z powyższym w istocie inwestor 

uniemożl iwił organowi rozważenie kwestii ewentualnego nałożenia obowiązku sporządzenia 

raportu oddziaływania na środowisko. Kierując się nadrzędnym interesem publicznym, 

ochroną zdrowia i życia ludzi oraz nadrzędnymi celami środowiska wydaje się negatywną 

decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach i odmawia się zgody na real izację 

przedsięwzięcia polegającego na ,.Budowie instalacji fotowoltaicznej na terenie działki o nr 

ewidencyjnym I 08, obręb. Rylsk, położonej w gminie Regnów'·. 

Wobec powyższego należało orzec jak w sentencji. 

Pouczenie 

Od niniejszej decyzj i służy stronom odwołanie do amorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Skierniewicach za pośrednictwem Wójta Gminy Regnów w terminie 14 dni 

od dnia doręczenia. 

Otrzymują: 

I. Wig wykazu 


