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Chojn6w, dnia 03.08.2017r. 

DECYZJA 

Na podstawie art. 105 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postepowania 
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), po rozpatrzeniu wniosku Marcina Magieldy 
reprezentujacego firrne Termo Tech Sp. Z 0.0., dzialajacego w imieniu Wojew6dzkiego 
Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplncj w Legnicy Spolka Akcyjna, uJ. Poznanska 48, 59-220 Legnica, 
o umorzenie postepowania w sprawie wydania decyzj i 0 srodowiskowych uwarunkowaniach 
przedsiewziecia pn. "Kogeneracja gazowa dla Chojnowa - rozbudowa kotlowni przy 
ul. Kilinskiego w Chojnowic" 

orzekam: 
umorzyc postepowanie w sprawie wydania decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach 
przedsiewziecia po. "Kogeneracja gazowa dla Chojnowa - rozbudowa kotlowni przy 
u I. Kilins kiego w Choj nowie". 

Uzasadnienie 
Na wniosek Mareina Magieldy reprezentujacego firrne Termo Tech Sr. z 0.0., dzialajacego 

w imieniu Wojewodzkiego Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej w Legnicy Spolka Akcyjna, 
ul, Poznanska 48, 59-220 Legnica, zostalo wszczete postepowanie adrninistracyjne 0 wydanie 
dccyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewziecia pn. "Kogeneracja gazowa dla 
Chojnowa - rozbudowa kotlowni przy ul. Kiliuskiego w Chojnowie". 

Zgodnie z przepisem arlo 71 ustawy z dnia 3 pazdzierni ka 2008r. 0 udostepnianiu informacj i 
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach 
oddzialywania na srodowisko (t.j. Oz. U. z 2017r., poz. 1405 z pozn. zrn.), uzyskanie decyzji 
o srodowiskowych uwarunkowaniach jest wyrnagane dla planowanych: 
I. przedsiewziec rnogacych zawsze znaczaco oddzialywac na srodowisko, 
2. przedsicwziec rnogacych potenejalnie znaczaco wpl ywac na srodowisko. 
o tyrn czy okrcslone przedsiewziecie jest przedsiewzieciern rnogacyrn znaczaco oddzialywac 
na srodowisko lub przedsiewziec mogacych potencjalnie znaczaco wplywac na srodowisko 
rozstrzyga rozporzadzenie Rady Ministrow Z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewziec 
rnogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko (Dz. U. z 2016 1'., poz. 71). Inwestor w karcie 
informacyjnej zakwalifikowal inwestycje do przedsicwziec mogacych potencjalnie znaczaco 
oddzialywac na srodowisko. 

Przcd wydaniern postanowienia zgodnego z art. 63 ust. 1 w/w ustawy zwrocono 
sie do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitamego w Legnicy oraz Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Srodowiska we Wroclawiu 0 opinie w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny 
oddzialywania na srodowisko i sporzadzenia raportu oraz jego zakresu, 
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny (ZNS.71 00.20.2017 z dn. 18.07.2017 r.) wniosl 
o uzupelnienie przcslanego wniosku.
 
Natorniast Regional ny Dyrektor Ochrony Srodowiska we Wroclawiu (WOS .4240.344.20 I7.MSk.! )
 
odcslal dokumentacje, celem przeprowadzenia ponownego postepowania wyjasniajaccgo w zakresie
 
kwal i fi kacj i przedsiewziecia.
 

Dnia 01.08.2017 r. do tut. organu wplynelo pismo Marcina Magieldy reprezentujacego finny 
Tenno Tech Sp. Z 0.0., dzialajacego w imieniu Wojew6dzkiego Przedsicbiorstwa Energetyki 
Cieplnej w Legnicy Spolka Akcyjna, ul. Poznanska 48, 59-220 Legnica z. prosba 0 urnorzenie 
postepowania w przcdmiotowej sprawie ze wzgledu na fakt , ze przedsiewziecie pn . "Kogencracja 
gazowa dla Chojnowa - rozbudowa kotlowni przy ul. Kilir'iskiego w Chojnowie" polegajace 
na za budo wie modulu kogcneraeyjnego 0 moey eieplnej w paliwie 0,95 MW nie spei llia progu 



GR.6220.9.7 .2014 

ilosciowego wynoszacego 25 MW. 
Poniewaz przedsiewziecie polegajace na zabudowie rnodulu kogeneracyjnego 0 rnocy 

cieplnej w paliwie 950 kW nie osiaga wymienionego w § 3 ust. I pkt 4 progu 25 MW zostalo 
wykluczone 7, grupy mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywac na srodowisko. Ponadto 
realizowane bedzie poza obiektem istniejacej kot/owni weglowej i nie bedzie ingerowalo 
w realizowanc tam procesy technologiczne orzeczono jak w sentencji decyzji. 

Wobec powyzszego zgodnie z art . 105 § 2 Kpa nalezalo umorzyc postepowanie w sprawie 
wydania decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewziccia pn, "Kogcneracja gazowa 
dla Chojnowa - rozbudowa kotlowni przy uJ. Kiliriskiego w Chojnowie". 

W tym stanie rzeczy nalezy orzec jak w sentencj i niniejszej decyzji. 

POUCZENIE 

ad niniejszej decyzji przysluguje stronom prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego 
Kolegium Odwolawczego w Legnicy za posrednictwern Burmistrza Miasta Chojnowa w terminic 
14 dni od dniajej doreczenia, 

Otrzymujfl: 

I. Wnioskodawca. 
2. Strony postepowania (wg wykazu pozostajacego w aktach sprawy) poprzez obwieszczenie i BIP. 
3. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska we Wroclawiu pI. PowSt3J1cOW Warszawy I 50-951 Wroclaw. 
4. Pansrwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Mickiewicza 36, 59-220 Legnica. 
5. ala. 
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