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Biorac powyzsze pod uwage organ prowadzacy postcpowanie wezwal inwestora 
do uzupelnienia karty informacyjnej 0 opis przedsiewziecia w taki spos6b, aby moe okreslic. czy 
inwestycja kwalifikuje sie do przedsiewziec wymienionych w rozporzadzeniu. 

Dnia 11.07.2017 r. do lut. organu wplynelo pismo Wojew6dzkiego Przedsiebiorstwa 
Energetyki Cieplnej w Legnicy Sp61ka Akeyjna z prosba 0 umorzenie postepowania 
w przedmiotowej sprawie ze wzgledu na zmiane parametrow inwestycji na etapie projektowyrn oraz 
uzgodnieri z dostawcami rnediow. 

Wobee powyzszego zgodnie z art. 105 § 2 Kpa nalezalo urnorzyc postepowanie w sprawie 
wydania deeyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewziecia pn. Kogeneracja gazowa 
dla Chojnowa, polegajaca na rozbudowic kotlowni osiedlowej przy ul. Kiliriskiego 
w Chojnowie na tcrcnic dzialek or 126/19, 126/20, 126/21, 126122, 126/23, 126/24, 126/25 obreb 
6 miasta Chojnowa. 

W tym stanie rzeczy nalezy orzec jak w sentencji niniejszej decyzji. 

POUCZENIE 

Od niniejszej decyzji przysluguje stronom prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego 
Kolegium Odwolawczego w Legnicy za posrednictwem Burmistrza Miasta Chojnowa w terminie 
14 dni ad dnia jej doreczenia, 
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Otrzvrnu ja: 

t . Wnioskodawca, 
2 . Strony postepowania (wg wykazu pozostajqcego w aktach sprawy) poprzcz obwicszczcnie i BIP. 
3. Regionalny Dyrcktor Ochrony Srodowiska we Wroclawiu pI. Pow staticow Warszawy I 50-951 Wroclaw, 
4. Pansrwowy Powiatowy lnspektor Sanitarny, ul. Mickiewicza 3(1, 59-220 Legnica. 
5. ala . 
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Chojnow, dnia 27.07.2017r. 

D.ECYZJA 

Na podstawie art. J05 § 2 usta wy z dnia 14 czerwca 1960 I'. - kodeks postepowania 
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 1'., poz. 1257), po rozpatrzeniu wniosku Wojewodzkiego 
Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej w Legnicy Spolka Akcyjna, ul. Poznanska 48, 59-220 Legnica, 
o umorzenie postepowania w sprawie wydania decyzji 0 srodowiskowych uwanmkowaniach 
przedsiewziecia pn. Kogeneracja gazowa dla Chojnowa, polegajaca na rozbudowie kotlowni 
osiedlowej przy ul. Kilinskiego w Chojnowie na terenie dzialek nr 126/19, ]26120, 126/21, 
126/22, 126123, 126/24,126125 obreb 6 rniasta Chojnowa 

orzekam: 
umorzyc postepowanie w sprawie wydania decyzj i 0 srodowiskowych uwarunkowaniach 
przedsiewziecia pn. Kogcneracja gazowa dla Chojnowa, polegajaca na rozbudowie kotlowni 
osiedlowej przy ul. Kiliriskiego w Chojnowie oa terenie dzialek or 126/19, 126/20, 126/21, 
126122, 126/23, 126/24, 126/25 obreb 6 miasta Chojnowa. 

Uzasadnienie 
Na wniosek Wojew6dzkiego Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej w Legnicy Spolka 

Akcyjna , ul. Poznanska 48, 59..220 Legnica, zostalo wszczete postepowanie adrninistracyjne
° wydanie decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewziecia pn. Kogencracja 
gazowa dla Chojnowa, polegajaca na rozbudowie kotlowni osicdlowej przy ul. Kilinskiego 
w Chojnowie na tcrenie dzialek nr 126/19, 126/20, 126/21, 126122, 126/23, 126124, 126/25 obreb 
6 miasta Chojnowa. 

Zgodnie z przepisem art . 71 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. 0 udostepnianiu informacji 
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 occnach 
oddzial ywania na srodowisko (t.j . Dz. U. z 2017r., poz. 1405 z pozn, ZI11 .), uzyskanie decyzji 
o srodowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych: 
J. przcdsiewziec mogacych zawsze znaczaco oddzialywac na srodowisko, 
2. przedsiewziec mo gacych potencjalnic znaczaco wplywac na srodowisko, 
o tym czy okreslone przedsiewziecie jest przedsiewzieciern rnogacyrn znaczaco oddzialywac 
na srodowisko lub przedsiewziec mogacych potencjalni e znaczaco wplywac na srodowisko 
rozstrzyga rozporzadzenie Rady Ministr6w z dnia 9 Ji stopada 20 lOr. w sprawic przcdsicwziec 
rnogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko (Oz. U. z 20 16 1'.. poz. 71). Inwcstor W uzupelnicniu 
karty inforrnacyjnej zakwalifikowal inwestycje do przedsiewziec mogacych potcncjalnie znaczaco 
oddzialywac na srodowisko. 

Przed wydaniern postanowien ia zgodnego z art. 63 ust, 1 w/w ustawy zwrocono 
sie do Panstwowego Powiatowego Inspekto ra Sanitarnego w Lcgnicy oraz Rcgionalncgo Dyrcktora 
Ochrony Srodowiska we Wroclaw iu 0 opi nie w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny 
oddzialywan ia na srodowisko i sporzadzenia raportu oraz jego zakresu. 
Panstwowy Powiatowy lnspektor Sanitarn y (ZNS-710-1-1 1/21351I6 z dn , 24.03.20 16 r.) wyrazil 
opinie 0 potrzebie przcprowadzenia oeeny oddzialywan ia na srodowisko, a tyrn samym sporzadzenie 
raportu 0 oddzialywaniu przedsicwzieciana srodowisko ze szczego lnym uwzgledn icniem w raporcie 
wplywu przcdsicwziccia na najblizsza zabudow c micszka lna. 
Natorniast Regiona lny Dyrektor Ochrony Srodowiska we Wroclawiu odcslal dokumentacjc, ceJem 
przeprowadzen ia ponownego postepowania wyjasniajacego w zakresie kwalifikacji przedsiewziecia. 


