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DECYZJA nr O Ś. 6220.2.2014.JK 
 
 
Na podstawie art. 104 i art. 105 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. Nr 98 

poz.1071 z 2000 r. z późniejszymi zmianami), art. 73 ust. 1 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 (Dz. U. z 2008 r., Nr 

199, poz. 1227 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku inwestora „We-Met” przedsiębiorstwo 

Handlowe Janusz Wenta, ul. Królewska 63, 83-342 Kamienica Królewska w sprawie 

wydania decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 

inwestycje z dnia 12.10.2011 r. nr OS.7030.2.2011 dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa jednej 

elektrowni wiatrowej o mocy 1000kW wraz ze stacją transformatorową kontenerową, 
lini ą kablową oraz placem manewrowym realizowanej na działce 53/7 w msc. Pobłocie 
Gmina Linia”.  

Orzekam 
 
Odmówić wydania decyzji zmieniającej dla przedsięwzięcia polegającego na„Budowa jednej 

elektrowni wiatrowej o mocy 1000kW wraz ze stacją transformatorową kontenerową, linią 

kablową oraz placem manewrowym realizowanej na działce 53/7 w msc. Pobłocie Gmina 

Linia”. 

Uzasadnienie 
W dniu 15.11.2013 r. do Wójta Gminy Linia wpłynął wniosek o wydanie decyzji 

zmieniającej środowiskowe uwarunkowania zgody na inwestycję. Inwestor wniósł o 

wyłączenie     z decyzji  z dnia 12.10.2011 r. nr OS.7030.2.2011 dla przedsięwzięcia pn.: 

„Budowa jednej elektrowni wiatrowej o mocy 1000kW wraz ze stacją 
transformatorową kontenerową, linią kablową oraz placem manewrowym realizowanej 
na działce 53/7 w msc. Pobłocie Gmina Linia”, zdania znajdującego się na stronie 5: 

„oprócz budowy elektrowni wiatrowej przedsięwzięcie polegać będzie na budowie 

podziemnej lini kablowej średniego napięcia 15 Kw, zlokalizowanych na działkach nr 53/2, 

54/1, 54/2, 45, 162/2, 162/4 i 162/5”.  

Biorąc pod uwagę, iż zgodnie z art. 87 ustawy ooś i art. 155 kodeksu postępowania 

administracyjnego, zmiana ostatecznej decyzji środowiskowej jest możliwa (z zastrzeżeniem 

zawartym w ww. art. 87) w ramach tego samego stanu faktycznego oraz z udziałem tych 

samych stron, tak aby zachowana była tożsamość sprawy i wydanej w niej decyzji pod 

względem przedmiotowymi podmiotowym. Zmiana decyzji w trybie art. 155 Kodeksu 

postępowania administracyjnego może polegać na innym uregulowaniu treści praw lub 
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obowiązków podmiotu będącego stroną decyzji i uregulowań wyczerpujących przedmiot 

decyzji (vide: wyrok NSA z dnia 6 października 2003r. sygn. II SA 3463/2001).  

Weryfikacja decyzji ostatecznej w trybie art. 155 KPA nie może prowadzić do udzielenia 

nowej decyzji, bowiem organ jest ograniczony do badania możliwości zmiany decyzji 

jedynie w zakresie wynikających z niej dotychczasowych uprawnień lub obowiązków. 

Jak wynika z opisanego stanu faktycznego, planowana przez inwestora zmiana przebiegu 

trasy kabla średniego napięcia (będącego elementem przedsięwzięcia, klasyfikowanego 

zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r.              

w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć  mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem 

przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 

2573 ze zm.), poprzez przeprowadzenie go przez inne działki, niż wskazane w wydanej już 

decyzji środowiskowej, zdaniem tut. organu, nie uzasadnia wystąpienia o wydanie cyt.: 

„decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach”. Zmiana miejsca 

położenia przedsięwzięcia, powoduje iż mamy do czynienia z nowym przedsięwzięciem, 

wymagającym uzyskania, odrębnej decyzji środowiskowej. 

 Wobec powyższego, zgodnie z art. 105 § 1 ustawy Kodeks postępowania 

administracyjnego, orzeczono jak w sentencji niniejszej decyzji.         

Pouczenie 
Od decyzji niniejszej służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego                     

w Gdańsku za pośrednictwem Wójta Gminy Linia w terminie czternastu dni od dnia jej 

doręczenia. 

 

 

Otrzymują: 

1. „We-Met” Przedsiębiorstwo Handlowe Janusz wenta, ul. Królewska 63, 83-342 

Kamienica Królewska, 

2.  Strony wg art. 49 KPA, 

3. bip.gminalina.com.pl, 

4. a/a. 


