UCHWAŁA XXIV/100/12
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 26 marca 2012 r.

w sprawie: rozpatrzenia skargi mieszkańców wsi Seredzice, Seredzice Zawodzie,
Kolonia Seredzice, Michałowa Pakosławskiego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (tj. Dz. U. z 2010 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmian.) oraz art. 229 pkt. 3
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U
z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmian.) – Rada Miejska w Iłży, uchwala co następuje:
§1
Po rozpatrzeniu skargi mieszkańców wsi Seredzice, Seredzice Zawodzie, Kolonia Seredzice,
Michałowa Pakosławskiego, w kontekście nienależytego wykonywania obowiązków
w zakresie procedury wydawania decyzji środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającego
na budowie farm wiatrowych w Gminie Iłża – uznać za bezzasadną.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej celem powiadomienia
skarżącego o sposobie załatwienia skargi z podaniem uzasadnienia faktycznego i prawnego.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE
W dniu 26 stycznia 2012 roku do Rady Miejskiej w Iłży wpłynęła skarga mieszkańców
wsi Seredzice, Seredzice Zawodzie, Kolonia Seredzice i Michałowa Pakosławskiego na
nienależyte wykonywanie zadań przez Burmistrza Iłży, która została przesłana zgodnie z art.
229 KPA przez Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Warszawie,
Delegatura WIOŚ w Radomiu., Przedmiotowa skarga została niezwłocznie przekazana do
Komisji Statutowo – Regulaminowej Rady Miejskiej w celu zbadania jej zasadności. W dniu
23 lutego 2012 r. Komisja Statutowo - Regulaminowa rozpatrywała skargę pod kątem
procedury wydawania decyzji środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającego na budowie
farm wiatrowych. Po przeanalizowaniu okoliczności sprawy, które zostały przedstawione
w skardze oraz po wysłuchaniu wyjaśnień Kierownika Referatu Rolnictwa, Gospodarki
Nieruchomościami oraz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uznała skargę za
bezzasadną.
Po przeprowadzeniu wyjaśnień w tej sprawie, a także na podstawie przekazanej
dokumentacji Rada Miejska w Iłży ustaliła, że w dniu 30.10.2009 r. do Urzędu Miejskiego
w Iłży wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia budowy elektrowni wiatrowych w miejscowości Krzyżanowice,
Starosiedlice, Kolonia Seredzice złożony przez firmę HORYZONTY M.K. Sp. z.o.o. Zgodnie
z procedurą wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia
mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (liczba stron postępowania –
pow. 20) inwestor składa wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
wraz z wymaganymi załącznikami tj. kartą informacyjną przedsięwzięcia, mapą
z zaznaczonym obszarem oddziaływania, wersję elektroniczną, wypis z ewidencji gruntów
oraz opłatę skarbową 205 zł. Wszystkie wymienione dokumenty zostały dołączone do
wniosku, co jest udokumentowane w aktach sprawy. W dniu 03 listopada 2009 r. Burmistrz
Iłży wydał obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów
współdziałających. Obwieszczenia te zostały wysłane w tym samym dniu do sołtysów wsi, na
terenie których ma być zlokalizowana inwestycja, ponadto zamieszczone zostały na stronie
internetowej Urzędu Miejskiego w Iłży www.ilza.ornet.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.
Równocześnie w dniu 03 listopada 2009 r. Burmistrz wystąpił do Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Radomiu o wydanie opinii w przedmiocie obowiązku przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko dla wnioskowanej decyzji. W dniu 23 listopada 2009 r.
wpłynęło do Urzędu Miejskiego w Iłży pismo od Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Radomiu o uzupełnienie karty informacyjnej, którą złożył inwestor, a także
przesłania mapy z naniesionymi wszystkimi siłowniami wiatrowymi. W dniu 25 listopada
2009 r. wysłane zostało do Firmy Horyzonty M.K. Sp. z.o.o. wezwanie do uzupełnienia karty
informacyjnej oraz o dołączenie mapy z naniesionymi wszystkimi siłowniami wiatrowymi.
W dniu 15 grudnia 2009 r. wpłynęło pismo od inwestora zawierające wszystkie brakujące
informacje i dokumenty, które zostały następnie przesłane do Państwowego Powiatowego
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Inspektora Sanitarnego. Po otrzymaniu opinii sanitarnej Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w dniu 11.01.2010 r. oraz postanowienia Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Warszawie w dniu 15.12.2009 r. Burmistrz Iłży wydał w dniu
14.01.2010 r. postanowienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko wraz z określeniem zakresu raportu oddziaływania danego przedsięwzięcia na
środowisko. Zawiadomienie – obwieszczenie o wydaniu postanowienia określającego
obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływani przedsięwzięcia na środowisko zostało
w dniu 14.01.2010 r. wysłane do sołtysów wsi, na terenie których ma być zlokalizowana
inwestycja, a także zostało umieszczone na stronie internetowej Urzędu www.ilza.ornet.pl
oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu. W dniu 09 grudnia 2010 r. wpłynęło pismo od Firmy
Horyzonty M.K. Sp. z.o.o. w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej wydanego
postanowienia określającego obowiązek przeprowadzenia oceny o oddziaływaniu
na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie elektrowni wiatrowej”.
Przedmiotowa omyłka dot. błędnie określonej lokalizacji turbin względem złożonego
wniosku o uwarunkowaniach środowiskowych, a mianowicie dopisania działki, która nie
została uwzględniona w postanowieniu. Burmistrz Iłży w dniu 10.12.2010 r. zwrócił się do
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomiu z prośbą o sprostowanie
omyłki w opinii sanitarnej z dnia 30.12.2009 r. dot. błędnej wpinanej numeracji działki.
W dniu 29 grudnia 2010 r. wpłynęła opinia sanitarna po wprowadzonych zmianach dot.
przedstawionej omyłki pisarskiej. W dniu 04.01.2011 r. Burmistrz Iłży wydał postanowienie
o stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko. Jednocześnie Burmistrz wydał postanowienie o zawieszeniu postępowania do
czasu przedłożenia raportu oddziaływania na środowisko. Zawiadomienie – obwieszczenie
o wydaniu postępowania określającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko i obwieszczenia o wydaniu postępowania zostały wysłane w tym samym dniu do
sołtysów wsi, na terenie których ma zostać zlokalizowana inwestycja, ponadto informacje
te zostały umieszczone na stronie internetowej www.ilza.ornet.pl, oraz na tablicach ogłoszeń
w Urzędzie. W dniu 15.03.2011 r. wpłynął od Firmy Horyzonty M. K. Sp. z.o.o. raport
o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia „Budowa elektrowni wiatrowej” .
Burmistrz Iłży w dniu 18 marca 2011 r. skierował wezwanie do inwestora o uzupełnienie
informacji zawartych w przedłożonym raporcie oddziaływania na środowisko. Pismem z dnia
21 marca 2011 r. zostaje przesłane wyjaśnienie dot. uzupełnienia informacji zawartych
w raporcie. Burmistrz Iłży w dniu 21 marca 2011 r. wydał postanowienie o podjęciu
zawieszonego postępowania, które w ww. sposób zostaje podane stronom postępowania do
wiadomości.
Jednocześnie Burmistrz poddał do publicznej wiadomości informację
o prowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko i wyznaczył 21 – dniowy termin, w którym każdy ma prawo do składania uwagi
i wniosków. Informacja ta została poddana na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Iłży
www.ilza.ornet.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Iłży, a także została wysłana do
sołtysów wsi, na terenie których ma zostać zlokalizowana inwestycja w celu wywieszenia na
tablicy ogłoszeń. W tym samym terminie Burmistrz występuje do Państwowego
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Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomiu oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Radomiu o uzupełnienie warunków realizacji danego przedsięwzięcia.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu przesłał w dniu 14.04.2011 r.
informacje, że nie może uzgodnić warunków realizacji przedsięwzięcia, ponieważ załączone
raporty oddziaływania na środowisko nie spełniają określonych wymagań. Burmistrz Iłży
w dniu 19.04.2011 r. wystąpił do inwestora z wezwaniem o uzupełnienie dokumentacji dot.
raportu oddziaływania na środowisko we wskazanych w piśmie punktach. W dniu
04 maja 2011 r. w nawiązaniu do wcześniejszego wezwania zwrócił się do inwestora
o dostarczenie 2 egzemplarzy raportu o oddziaływaniu na środowisko w wersji papierowej
oraz 3 egzemplarze w wersji elektronicznej. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Warszawie w dniu 05 maja 2011 r. przesłał pismo w sprawie przedłużenia terminu
załatwienia sprawy z uwagi na konieczność szczegółowego jej przeanalizowania, a także
wezwanie o uzupełnienie raportu o oddziaływaniu na środowisko. W związku z tymi
zaleceniami Burmistrz wezwał inwestora pismem, które zostało przesłane w dniu 12 maja
2011 r. o uzupełnienie tych informacji. W dniu 18 maja 2011 r. zostało wysłane ponaglenie
do inwestora w sprawie dostarczenia egzemplarzy raportu. W dniu 19 maja 2011 r.
wpłynęło od Firmy Horyzonty M. K. Sp. z. o. o. pism dot. raportu oddziaływani na środowisko
oraz wprowadzonych w nich uzupełnieniach. W dniu 26 maja 2011 r. wpłynęło do
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomiu pismo od Burmistrza Iłży
w którym przesłane zostały wszelkie dokumenty, które przedstawił po wezwaniu inwestor.
W dniu 25 maja 2011 r. Burmistrz wydaje informacje w której określa możliwość
zapoznawania się z dokumentacją w sprawie tj. wnioskiem o wydanie decyzji środowiskowej
dla w/w przedsięwzięcia wraz z uzupełnionym raportem o oddziaływaniu na środowisko
podając 21 dniowy termin do składania uwagi i wniosków w postępowaniu prowadzonym
z udziałem społeczeństwa. Informacja ta została umieszczona na stronie internetowej
Urzędu www.ilza.ornet.pl, na tablicach ogłoszeń, a także została przesłana do
poszczególnych sołtysów wsi w celu ogłoszenia na tablicach w sołectwach. W dniu
09 czerwca 2011 r. wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Iłży opinia sanitarna przesłana
od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomiu zawierająca pozytywną
opinie realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowych
zlokalizowanych na terenach o których wcześniej była mowa. W dniu 13 czerwca 2011 r.
wpłynęło pismo od Firmy Horyzonty M. K. Sp. z.o.o. w sprawie przedłożenia aneksu nr II – 6
szt. oraz jeden egzemplarz aneksu nr I do przedłożonych wcześniej raportów oddziaływania
na środowisko. Burmistrz Iłży w dniu 16 czerwca 2011 r. przesłał przedłożone przez
inwestora aneksy do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, a następnie
ogłosił informacje o możliwości zapoznania się z dokumentacją w sprawie wraz
z uzupełnionym raportem wyznaczając 21 dniowy termin na składanie uwag i wniosków.
Informacja została przekazana jak wyżej. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Warszawie wezwał pismem, które wpłynęło do Urzędu Miejskiego w Iłży w dniu
16 czerwca 2011 r. o wniesienie uzupełnień do dokumentacji niezbędnej do uzgodnienia
warunków realizacji ww. przedsięwzięcia. Następnie w dniu 04 lipca 2011 r. wpłynęło od
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Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie postanowienie uwzględniające
środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni
wiatrowej, po czym informacja taka została umieszczona na stronie internetowej Urzędu
Miejskiego w Iłży www.ilza.ornet.pl , na tablicach ogłoszeń, a także została przesłana do
poszczególnych sołtysów wsi, o wywieszenie na tablicach ogłoszeń. Po otrzymaniu opinii
sanitarnej i postanowienia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska Burmistrz wydał w dniu
05 lipca 2011 r. zawiadomienie, w którym zawiadamia strony postępowania o tym, iż zostały
zebrane wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach oraz wskazuje możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów
i materiałów oraz zgłoszonych żądań. W dniu 16 czerwca 2011 r. wpłynęło pismo drogą
meilową od Pana Łukasza Paździora w sprawie wprowadzenia pewnych uzupełnień
w raporcie oddziaływania na środowisko, a także rozważenie zawieszenia prowadzonych
odrębnie postępowań dot. przedsięwzięcia. W dniu 20 lipca 2011 r. Burmistrz Iłży wysłał do
wnioskodawcy wyjaśnienie złożone przez firmę ENVO z siedzibą w Lublinie – autora raportu
oddziaływania na środowisko. W dniu 25 lipca 2011 r. wpłynął ponownie wniosek Pana
Łukasza Paździora, jednak ze względu na to, iż został on złożony po terminie wskazanym do
składnia uwag i wniosków w postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa
pozostał bez rozpatrzenia. Po upływie wskazanym w informacji i zawiadomieniu Burmistrz
wydał w dniu 29 lipca 2011 r. decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach i obwieszczenie
o podjęciu decyzji, jednocześnie wskazując termin, w którym strony postępowania mogą
złożyć odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu. Obwieszczenie
to zostało umieszczone na stronie internetowej Urzędu www.ilza.ornet.pl, na tablicach
ogłoszeń, a także zostało przesłane do sołtysów wsi, na terenie których ma być zlokalizowana
inwestycja w celu wywieszenia na tablicach ogłoszeń. Żadna ze stron postępowania
nie wniosła odwołania, w związku z powyższym decyzja otrzymała klauzulę ostateczności.
W dniu 12 października 2010 r. został złożony przez Firmy MOLEN-WIND Sp. z.o.o.
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
budowy Farmy Wiatrowej pod nazwą IŁŻA II o mocy 75 MW w miejscowościach Seredzice,
Pakosław, Kolonia Seredzice, Starosiedlice, Gaworzyna, Michałów. Powyższy wniosek został
złożony wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami. Burmistrz Iłży w dniu 14 października
2010 r. wydał obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystąpienia do organu
współdziałania. Obwieszczenie to w dniu 18.10.2010 r. zostało przesłane do sołtysów wsi,
na terenie których ma być zlokalizowana inwestycja, ponadto zostało zamieszczone na
stronie internetowej Urzędu www.ilza.ornet.pl oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie.
Równocześnie w dniu 18 października 2010 r. Burmistrz wystąpił do Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomiu oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Warszawie o wydanie opinii w przedmiocie obowiązku przeprowadzenia
oceny oddziaływania na środowisko dla wnioskowanej inwestycji. Po otrzymaniu opinii
sanitarnej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomiu, która wpłynęła w
dniu 15 listopada 2010 r. oraz postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Warszawie, które wpłynęło w dniu 16 listopada 2010 r. Burmistrz Iłży wydał w dniu
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22 listopada 2010 r. postanowienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko wraz z określeniem zakresu raportu oddziaływania na środowisko, a także
zawiadomienie –obwieszenie o wydaniu tego postanowienia. W tym samym dniu Burmistrz
wydaje postanowienie o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia raportu
oddziaływania na środowisko. Obydwa obwieszczenia zostają w dniu 23 listopada 2010 r.
przesłane do sołtysów wsi, w których ma być zlokalizowana inwestycja w celu wywieszenia
na tablicach ogłoszeń w sołectwach, ponadto zostają zamieszczone na stronie internetowej
Urzędu www.ilza.ornet.pl. oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu. W dniu 25 listopada 2010 r.
do Urzędu Miejskiego w Iłży wpłynął protest mieszkańców sołectwa Gaworzyna wraz
z podpisami mieszkańców, którzy wyrazili swój zdecydowany sprzeciw przeciwko budowie
farm wiatrowych na terenach sołectwa Gaworzyna. Następnie w dniu 09 grudnia 2010 r.
powyższy protest został przesłany do inwestora. Następnie Burmistrz Iłży w dniu 15 grudnia
2010 r. skierował pismo do Sołtysa Wsi Gaworzyna, w którym przedstawił prowadzoną do tej
pory procedurę postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej oraz informację, że
tego typu protesty nie mogą stanowić podstawy do wprowadzenia arbitralnego zakazu
realizacji tego rodzaju inwestycji, dopiero prawidłowo prowadzona procedura,
z zapewnieniem udziału społeczeństwa w formie i zakresie przewidywanym w ustawie
pozwoli na podjęcie właściwego rozstrzygnięcia. Powyższe pismo otrzymuje również
inwestor, a także zostaje przesłane do wiadomości Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomiu,
a także do Sołtysa wsi Kolonia Seredzice, Seredzice oraz Pakosław. W dniu 21 października
2010 r. wpłynęło pismo od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
dot. udzielonej odpowiedzi Sołtysowi wsi Gaworzyna, z którego wynika, że PPIS nie może
zająć stanowiska w w/w sprawie do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu
przedsięwzięcia na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
przesłał w dniu 27 grudnia 2010 r. pismo zawierające przekazanie pisma mieszkańców wsi
Gaworzyna z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia. W dniu 09 czerwca 2011 r. do Urzędu Miejskiego
w Iłży wpłynęło pismo Firma Molen – Wind Sp. z.o.o. w przedmiocie uzupełnienia wniosku
o wydanie decyzji środowiskowej, a także został przedłożony raport oddziaływania
na środowisko. W dniu 13 czerwca 2011 r. Burmistrz Iłży wydał postanowienie
o sprostowanie z Urzędu omyłek uwarunkowanych dla przedsięwzięcia p.n. Budowa Farmy
Wiatrowej Iłża II, która dot. zmiany mocy farmy wiatrowej z 75 MW na 78 MW.
Obwieszczenie to zostało przesłane w dniu 15 czerwca 2011 r. do sołtysów wsi, na terenie
których ma być zlokalizowana inwestycja, a także zostało umieszczone na stronie
internetowej Urzędu www.ilza.ornet.pl oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu. Po przedłożeniu
przez inwestora raportu oddziaływania na środowisko Burmistrz Iłży w dniu 14 czerwca 2011
r. wydał postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania, które zostaje przesłane do
poszczególnych sołtysów wsi w celu wywieszenia na tablicy ogłoszeń, umieszczone zostaje
na stronie internetowej Urzędu www.ilza.ornet.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie.
Równocześnie w tym samym dniu Burmistrz przesyła do Państwowego Powiatowego
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Inspektora Sanitarnego w Radomiu oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
w Warszawie, raport oddziaływania na środowisko, które przesłał inwestor. Jednocześnie
Burmistrz w dniu 14 czerwca 2011 r. podaje do publicznej wiadomości informację
o prowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
i wyznacza 21 – dniowy termin, w którym każdy ma prawo do składani uwag i wniosków.
Informacja zostaje podana do publicznej wiadomości w sposób jak wyżej. W dniu 20 czerwca
2011 r. Burmistrz Iłży wydał postanowienie o sprostowaniu z Urzędu oczywistej omyłki
w postanowieniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia pn. Budowa Farmy Wiatrowej Iłża II o mocy 78 MW na poszczególnych
działkach. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki
w postanowieniu zostaje przesłane sołtysom poszczególnych wsi, na których ma być
zlokalizowana inwestycja, zostaje umieszczone na stronie internetowej Urzędu
www.ilza.ornet.pl. oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu. Jednocześnie w dnu 20 czerwca 2011
r. Burmistrz podaje do publicznej wiadomości informację o prowadzeniu postępowania w
sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i wyznacza 21 – dniowy termin,
w którym każdy ma prawo do składania uwag i wniosków. Informacja ta została przesłana do
sołtysów poszczególnych wsi, oraz zamieszczona na stronie internetowej Urzędu
www.ilza.ornet.pl oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu. W dniu 30 czerwca 2011 r. wpłynęło
pismo od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o przedłużeniu terminu
z uwagi na konieczność uzupełnienia raportu oddziaływania na środowisko dla
przedstawionego przedsięwzięcia. W dniu 05 lipca 2011 r. inwestor otrzymał od Burmistrza
wezwanie do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko. W dniu 08 lipca 2011 r.
do Urzędu Miejskiego w Iłży wpłynęła opinia sanitarna dot. uzgodnień co do warunków
realizacji tego przedsięwzięcia. W dniu 11 lipca 2011 r. Firma Molen –Wind sp. z.o.o.
w związku z wezwaniem do uzupełnienia raportu o oddziaływanie na środowisko przedłożyła
wymagany aneks do w/w raportu. Burmistrz Iłży w dniu 11 lipca 2011 r. przesłał do
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Radomiu przedłożony przez inwestora aneks
do raportu o oddziaływanie na środowisko. Jednocześnie w tym samy dniu Burmistrz podaje
do publicznej wiadomości informację o prowadzeniu postępowania w sprawie oceny
oddziaływania na środowisko i wyznacza 21 – dniowy termin, w którym każdy ma prawo do
składania uwagi i wniosków. Informacja ta zostaje w dniu 12 lipca 2011 r. przesłana do
sołtysów wsi, na terenie których ma być zlokalizowana inwestycja, a także zostaje
umieszczona na stronie internetowej Urzędu www.ilza.ornet.pl. oraz na tablicach Urzędu.
W dniu 04 sierpnia 2011 r. wpłynęło pismo od inwestora, w którym informuje, że
w załączniku do wniosku z dnia 09 czerwca 2011 r. nie powinny być wpisane niektóre działki,
ponieważ nie uczestniczą w planowanej inwestycji. Burmistrz Iłży w dniu 08 sierpnia 2011 r.
przesłał do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie informacje od inwestora
z której wynika, że inwestor zrezygnował z lokalizacji siłowni wiatrowej na jednej z działek
w związku z czym wskazana działka oraz działki sąsiadujące nie będą uczestniczyły
w planowanej inwestycji. W dniu 11 września 2011 r. wpłynęło od Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Warszawie postanowienie uzgadniające realizacje przedsięwzięcia
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polegającego na budowie farmy wiatrowej Iłża II o mocy 78 MW. W dniu 12 sierpnia 2011 r.
wpłynęło od firmy Horyzonty M.K. Sp. z.o.o. pismo dot. raportu oddziaływania na
środowisko, które przedstawiła firma Molen – Wind Sp. z.o.o. Burmistrz Iłży w dniu
12 sierpnia 2011 r. informacje, o tym iż Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
w Warszawie wydała postanowienie uzgadniające środowiskowe uwarunkowania.
Informacja ta została w dniu 16 sierpnia 2011 r. przesłana do sołtysów wsi, w których to
sołectwach ma być zlokalizowana inwestycja oraz została umieszczona na stronie
internetowej Urzędu www.ilza.ornet.pl oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu. W dniu
18 sierpnia 2011 r. wpłynęło pismo od Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
w Warszawie, w zgodnie z którym został przekazany zgodnie z właściwościami protest firmy
Horyzonty M.K. Sp. z.o.o. w sprawie budowy farmy wiatrowej Iłża II o mocy 78 MW
realizowanej przez firmę Molend –wind Sp. z.o.o. W dniu 19 sierpnia 2011 r. wpłynął fax
od firmy Horyzonty M. K. Sp. z.o.o. sprawie oświadczenia o cofnięciu pisma w toku
postępowania. Burmistrz Iłży w dniu 22 sierpnia 2011 r. wydał zawiadomienie w którym
informuje, że zostały już zebrane wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji oraz
o możliwości wypowiedzenia się stron co do zebranych dowodów i materiałów oraz
zgłoszonych żądań. Zawiadomienie to zostało przesłane do sołtysów wsi, na których ma być
zlokalizowana inwestycja w celu wywieszenia na tablicy ogłoszeń, a także zostało ono
umieszczone na stronie internetowej Urzędu www.ilza.ornet.pl oraz na tablicach ogłoszeń.
Burmistrz Iłży w dniu 09 września 2011 r. wydał decyzje o środowiskowych
uwarunkowaniach, a także obwieszczenie o podjęciu przedmiotowej decyzji, które
następnie zostało umieszczone na stronie internetowej Urzędu www.ilza.ornet.pl oraz na
tablicach ogłoszeń w Urzędzie oraz zostało wysłane w dniu 12 września 2011 r. do
poszczególnych sołtysów wsi, w którym ma być zlokalizowana inwestycja. W wyniku braku
odwołań w ustawowym terminie decyzja otrzymała klauzulę ostateczności.
W dniu 03 grudnia 2010 r. został złożony przez Firmę Horyzonty M. K. Sp. z.o.o
wniosek wraz z wszystkimi załącznikami o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającej na budowie i eksploatacji elektrowni
wiatrowej 2 sztuki w obrębie Starosiedlice oraz Pakosław. Burmistrz Iłży w dniu 10 grudnia
2010 r. wydała obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystąpienia do organów
współdziałania. Obwieszczenie to zostało umieszczone na stornie internetowej Urzędu
www.ilza.ornet.pl, na tablicach ogłoszeń, a także w dniu 13 grudnia 2010 r. zostało przesłane
do sołtysów wsi, na których ma być zlokalizowana inwestycja w celu wywieszenia na tablicy
ogłoszeń. W tym samym dniu Burmistrz wystosował pismo do Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Radomiu oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Warszawie o wydanie opinii w przedmiocie obowiązku przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko dla wnioskowanej inwestycji. Po otrzymaniu w dniu 31 grudnia
2010 r. opinii sanitarnej od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomiu
oraz w dniu 10 stycznia 2011 r. postanowienia od Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Warszawie Burmistrz Iłży w dniu 13 stycznia 2011 r. wydaje postanowienie
oraz obwieszczenie o konieczności przeprowadzeni oceny oddziaływania na środowisko wraz
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z określeniem zakresu raportu oddziaływania danego przedsięwzięcia na środowisko.
Jednocześnie w tym samym dniu Burmistrz wydał postanowienie oraz obwieszczenie
o zawieszeniu postanowienia do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Obydwa obwieszczenia zostały
zamieszczone na stronie internetowej Urzędu www.ilza.ornet.pl, na tablicach ogłoszeń
Urzędu oraz w dniu 13 stycznia 2011 r. zostały przesłane do sołtysów wsi, na których terenie
ma zostać zlokalizowana inwestycja w celu wywieszenia na tablicy ogłoszeń. W dniu
15 marca 2011 r. wpłynął od inwestora raport o oddziaływaniu na środowisko. Po
przedłożeniu przez inwestora raportu oddziaływania na środowisko Burmistrz
postanowieniem w dniu 18 marca 2011 r. podjął zawieszenie postępowania oraz w tym
samym dniu wydaje informacje o prowadzeniu postępowania w sprawie oceny
oddziaływania na środowisko i wyznacza 21- dniowy termin, w którym każdy ma prawo do
składnia uwag i wniosków. Informacje te zostają podane do publicznej wiadomości w ww.
sposób. Raport oddziaływania na środowisko został w dniu 22 marca 2011 r. przesłany do
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomiu a także wpłynął do
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie. Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Radomiu przesłał w dniu 15 kwietnia 2011 r. pismo w sprawie
dokonania pewnych uzupełnień w raporcie oddziaływani na środowisko. Burmistrz w dniu
19 kwietnia 2011 r. przesłał do inwestora wezwanie o dokonanie uzupełnienia w raporcie
oddziaływania na środowisko. Firma Horyzonty M. K. Sp. z.o.o. pismem, które wpłynęło do
Urzędu w dniu 28 kwietnia 2011 r. ustosunkowała się do przesłanego przez Burmistrza
wezwania. W dniu 29 kwietnia 2011 r. wpłynęło pismo od Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Warszawie dot. przedłużenia terminu na załatwienie sprawy, a także
wezwanie do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko. Burmistrz Iłży w dniu
04 maja 2011 r. wystąpił z pismem do inwestora o dokonanie uzupełnień w raporcie oraz
o przesłanie dodatkowych egzemplarzy tegoż raportu. W dniu 12 maja 2011 r. inwestor
przesłał wskazane w wezwaniu uzupełnienia. Burmistrz Iłży w dniu 18 maja 2011 r. przesłał
uzupełniony raport do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie.
Jednocześnie Burmistrz podaje do publicznej wiadomości informację o prowadzeniu
postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i wyznacza
21 – dniowy termin, w którym każdy ma prawo do składania uwag i wniosków. Informacja ta
została w dniu 18 maja 2011 r. przesłana do sołtysów wsi, w których ma być zlokalizowana
inwestycja, a także została umieszczona na stronie internetowej Urzędu www.ilza.ornet.pl
oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu. W dniu 19 maja 2011 r. wpłynęło pismo od Firmy Horyzonty
M. K. Sp. z.o.o dot. uzupełnień w raporcie. Następnie w dniu 26 maja 2011 r. zostały one
dostarczone do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomiu. W dniu
25 maja 2011 r. Burmistrz podaje do publicznej wiadomości informację o prowadzeniu
postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i wyznacza
21 – dniowy termin, w którym każdy ma prawo składania uwag i wniosków. W dniu 31 maja
2011 r. wpłynęło wezwanie od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie
o uzupełnienie raportu oddziaływania na środowisko. Następnie Burmistrz w dniu
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01 czerwca 2011 r. przesłał tego typu wezwanie do Firmy Horyzonty M.K. Sp. z.o.o. W dniu
09 czerwca 2011 r. wpłynęła opinia sanitarna od Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Radomiu dot. pozytywnej opinii uzgadniającej realizację inwestycji. W dniu
13 czerwca 2011 r. inwestor przesłał brakującą dokumentacje, która następnie w dniu
16 czerwca 2011 r. zostały przesłane do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Warszawie. W tym samym dniu Burmistrz podaje do publicznej wiadomości informację
o prowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
i wyznacza 21 – dniowy termin, w którym każdy ma prawo do składania uwag i wniosków.
Informacja ta została ogłoszona na stornie internetowej Urzędu www.ilza.ornet.pl na
tablicach ogłoszeń Urzędu oraz zostaje przekazana sołtysom wsi, na terenie których mają być
zlokalizowane inwestycje w celu wywieszenia na tablicach ogłoszeń. W dniu 21 czerwca 2011
r. wpłynęło pismo od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie dot.
przedłużenia terminu w przedmiotowej sprawie. W dniu 24 czerwca 2011 r. do inwestora
przesłana została kopia wniosku Pana Łukasza Paździora w celu ustosunkowania się do
punktów 1 i 2 zawartych we wniosku. W dniu 01 lipca 2011 r. wpłynęło postanowienie
od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie uzgadniającego realizacje
przedsięwzięcia. Burmistrz Iłży w dniu 05 lipca 2011 wydała informację o wydanym
postanowieniu, która następnie została umieszczona na stronie internetowej Urzędu
www.ilza.ornet.pl na stronach internetowych Urzędu oraz przesłana została do Sołtysów wsi,
w których ma być zlokalizowana inwestycja. Następnie Burmistrz Iłży w dniu 05 lipca 2011 r.
zawiadamia strony postępowania co do zebranych dowodów i materiałów oraz o tym,
zostały zebrane wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji. Zawiadomienie to
zostało umieszczone na stronie internetowej Urzędu www.ilza.ornet.pl na tablicach ogłoszeń
oraz przesłana do sołtysów w celu wywieszenia na tablicach ogłoszeń. W dniu 19 lipca 2011
r. wpłynęło wyjaśnienie firmy Envo w Lublinie dot. pisma Pana Łukasza Paździora w sprawie
zgłoszonych uwag do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Następnie
wyjaśnienia te zostały w dniu 20 lipca 2011 r. przesłane do wnioskodawcy. Po upływie
wyznaczonych w informacji i zawiadomieniu terminów Burmistrz w dniu 29 lipca 2011 r.
wydał decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach i obwieszczenie o podjętej decyzji,
jednocześnie wskazując termin, w którym strony postępowania mogą złożyć odwołanie do
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu. Żadne ze stron postępowania nie
wniosła odwołania, dlatego też decyzja otrzymała klauzulę ostateczności.
W dniu 31 października 2011 r. wpłynął wniosek od Firmy Horyzonty M. K. Sp. z.o.o. o
zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
w ramach zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak RGN.7670.22.39.2011
określającej warunki realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni
wiatrowej.
Burmistrz Iłży w dniu 03 listopada 2011 r. wydał obwieszczenie o wszczęciu
postępowania i wystąpieniu do organu współdziałania.
Obwieszczenie to zostało
rozpowszechnione za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Miejskiego w Iłży
www.ilza.ornet.pl , na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Iłży oraz zostało
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przesłane do sołtysów w miejscowościach Krzyżanowice, Kolonia Seredzice, Starosiedlice,
Pakosław w celu wywieszenia na tablicach ogłoszeń. Równocześnie 03 listopada 2011 r.
Burmistrz wydał informacje dotyczącą prowadzenia postępowania w sprawie zmiany decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w ramach zmiany
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Informacja ta została podana na stronie
internetowej Urzędu Miejskiego w Iłży www.ilza.ornet.pl , na tablicach ogłoszeń Urzędu.
Ponadto została przesłana do sołtysów wsi, na których terenie mają być zlokalizowane
inwestycje
w
celu
wywieszenia
na
tablicach
ogłoszeń.
Burmistrz w dniu 03 listopada 2011 r. wystąpił do organów współdziałania o uzgodnienie
warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.
W dniu 28 listopada 2011 r.
wpłynęła opinia sanitarna od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Radomiu zawierająca pozytywną opinie uzgadniającą realizację przedsięwzięcia. W dniu
02 grudnia 2011 r. wpłynęło postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Warszawie uzgadniające realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni
wiatrowych. Informacja Burmistrza z dnia 06 grudnia 2011 r. o wydaniu postanowienia przez
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie została rozpowszechniona za
pośrednictwem strony internetowej Urzędu Miejskiego w Iłży www.ilza.ornet.pl. , na
tablicach ogłoszeń siedzibie Urzędu Miejskiego w Iłży oraz została wysłana do sołtysów wsi,
w których ma być zlokalizowana inwestycja w celu wywieszenia na tablicy ogłoszeń. W dniu
05 grudnia 2011 r. wpłynął sprzeciw mieszkańców wsi Pakosławia, Starosiedlic, Kolonia
Seredzice, Krzyżanowice dot. budowy farm wiatrowych na tych terenach, jak również
sprzeciw mieszkańców wsi Seredzice, Kolonia Seredzice, Michałów Pakosławski, Seredzice
Zawodzie przeciw budowie farmy wiatrowej. W dniu 07 grudnia 2011 r. zostało przesłane
pismo do firmy Horyzonty M.K. Sp. z.o.o w sprawie ustosunkowania się do protestu oraz
sprzeciwu mieszkańców wsi Seredzice, Kolonia Seredzice, Michałów Pakosławski, Seredzice
Zawodzie. W tym samym dniu wpłynął protest mieszkańców wsi Pakosław, a także Pani
Grażyny Kuc przeciwko budowie farmy wiatrowej. Burmistrz w dniu 08 grudnia 2011 r.
przesłał powyższe protesty do inwestora w celu ustosunkowania się do zarzutów. Burmistrz
Iłży w dniu 09 grudnia 2011 r. wydał zawiadomienie o możliwości wypowiedzenia się przez
strony postępowania co do zebranych dowodów i materiałów oraz o tym, że zostały zebrane
wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji. Zawiadomienie to zostało
zamieszczone na stronie internetowej Urzędu www.ilza.ornet.pl, na tablicach ogłoszeń
Urzędu, a także przesłane do sołtysów wsi, na których terenie ma być zlokalizowana
inwestycja. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu przesłał do wiadomości
Burmistrza pismo, które wpłynęło 15 grudnia 2011 dot. odpowiedzi na sprzeciw dla realizacji
przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej we wsiach: Pakosław,
Starosiedlice, Kolonia Seredzice, Krzyżanowice. W dniu 16 grudnia 2011 r. wpłynęło pismo od
Firmy Horyzonty M.K. Sp. z.o.o. dot. wyjaśnienia odnośnie złożonego protestu od Pani
Grażyny Kuc, a także wpłynęło wyjaśnienie w związku ze złożonym protestem mieszkańców
wsi: Pakosław, Starosiedlice, Kolonia Seredzice, Michałów Pakosławski i Seredzice Zawodzie,
jak również dot. protestu mieszkańców Seredzice, Kolonia Seredzice, Michałowa
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Pakosławskiego, Seredzice Zawodzie. Burmistrz Iłży przesłał do Pana Dariusza Bąka – Posła
na Sejm odpowiedz na pismo przez niego złożone dnia 07 grudnia 2011 r. W dniu
20 grudnia 2011 r. wpłynęło pismo od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Warszawie. W dniu 29 lipca 2011 r. Burmistrz wydał decyzję o środowiskowych
uwarunkowaniach zmieniająca decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia z dnia 29 lipca 2011 r. w punkach dotyczących zmiany
podstawowych paramentów turbiny. Obwieszczenie o podjętej decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia została podana na stronie internetowej Urzędu
www.ilza.ornet.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz przesłane do poszczególnych sołtysów,
na ternie których ma być zlokalizowana inwestycja w celu wywieszenia na tablicy ogłoszeń.
Decyzja nie jest ostateczna, w dniu 01 lutego 2012 r. zostało przesłane wszystkie złożone
odwołanie od wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
W dniu 31 października 2011 r. wpłynął wniosek od Firmy Horyzonty M. K. Sp. z.o.o.
o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
w ramach zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak RGN.7670.22.38.2011
określającej warunki realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni
wiatrowej.
W dniu 03 listopada 2011 r. obwieszczenie Burmistrza Iłży o wszczęciu postępowania
i wystąpieniu do organów współdziałających. Obwieszczenie to zostało umieszczone na
tablicy ogłoszeń www.ilza.onet.pl , na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz przesłane do sołtysów
wsi, w których ma być zlokalizowana inwestycja w celu wywieszenia na tablicy ogłoszeń.
Burmistrz Iłży w tym samym dniu wydał informacje o prowadzeniu postępowania w sprawie
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i wyznaczył 21 – dniowy termin,
w którym każdy ma prawo do składania uwagi i wniosków. Informacja została podana do
publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej Urzędu
www.ilza.ornet.pl na tablicach ogłoszeń oraz została przesłana do sołtysów w celu
wywieszenia na tablicach ogłoszeń. W dniu 04 listopada 2011 r. zostają przesłane pisma do
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomiu oraz do Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji
w/w przedsięwzięcia. W dniu 28 listopada 2011 r. wpłynęła pozytywna opinia sanitarna
z Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomiu, natomiast w dniu
02 grudnia 2011 r. postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Warszawie uzgadniające realizacje przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni
wiatrowych. Burmistrz Iłży w dniu 06 grudnia 2011 r. podaje do publicznej wiadomości
informacje o wydaniu postanowienia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Warszawie. W dniu 03 listopada 2011 r. Burmistrz wydaje obwieszczenie o wszczęciu
postępowania i wystąpieniu do organów współdziałania, a także informacje o prowadzeniu
postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i wyznacza
21 – dniowy termin, w którym każdy ma prawo do składania uwag i wniosków.
Obwieszczenie oraz informacja została umieszczona na stronie internetowej Urzędu
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www.ilza.ornet.pl, na tablicach ogłoszeń Urzędu oraz przesłana od sołtysów, w celu
wywieszenia na tablicach ogłoszeń. W dniu 05 grudnia 2011 r. wpłynął sprzeciw, a także
protest mieszkańców wsi Seredzice, Kolonia Seredzice, Michałów Pakosławski, Seredzice
Zawodzie o wydanie decyzji odmownej w przedmiocie ustalenia warunków środowiskowych.
W dniu 07 grudnia 2011 r. Burmistrz przesłał złożony sprzeciw oraz protest mieszkańców do
inwestora w celu ustosunkowania się do zawartych w nich zarzutów. Następnie w dniu
07 grudnia 2011 r. wpłynął protest mieszkańców Pakosławia podpisany przez Panią Grażynę
Kuc, a także protest mieszkańców Pakosławia wraz z załączonymi podpisami mieszkańców
przeciwko budowie farmy wiatrowej na terenie wsi Pakosław, Starosiedlice, Kolonia
Seredzice, Krzyżanowice. Powyższe protesty zostały przesłane w dniu 08 grudnia 2011 r. do
inwestora w celu ustosunkowania się do zawartych w nich zarzutów. Burmistrz Iłży w dniu
09 grudnia 2011 r. wydał zawiadomienie o możliwości wypowiedzenia się przez strony
postępowania co do zebranych dowodów i materiałów, oraz o tym, że zostały zebrane
wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji. Zawiadomienie to zostało
umieszczone na stronie internetowej Urzędu www.ilza.ornet.pl , na tablicy ogłoszeń Urzędu
oraz przesłane do sołtysów wsi, na których terenie ma być zlokalizowana inwestycja w celu
wywieszenia na tablicy ogłoszeń. W dniu 15 grudnia 2011 r. wpłynęło pismo od
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomiu odnośnie sprzeciwu dla
realizacji przedsięwzięcia. W dniu 16 grudnia 2011 r. wpłynęły wyjaśnienie od inwestora
w sprawie sprzeciwów oraz protestów mieszkańców. W dniu 20 grudnia 2011 r. wpłynęło
pismo od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie dot. złożonym
protestom mieszkańców przeciwko budowie farm wiatrowych. W dniu 29 grudnia 2011 r.
Burmistrz wydał decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zmieniająca decyzję
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia z dnia 29 lipca
2011 r. w punkach dotyczących zmiany przedstawionych parametrów turbiny.
Obwieszczenie o podjętej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
zostało umieszczone na stronie internetowej Urzędu www.ilza.ornet.pl , na tablicach
ogłoszeń Urzędu oraz przesłane zostało do sołtysów wsi, w których ma być zlokalizowana
inwestycja w celu wywieszenia na tablicy ogłoszeń. Decyzja nie jest ostateczna, ponieważ w
dniu 01 lutego 2012 r. zostały złożone odwołania do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Radomiu.
Skarga okazała się
bezzasadna, ponieważ decyzje o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farm wiatrakowych na
terenie Gminy Iłża zostały podjęte zgodnie z procedurą wynikającą z ustawy z dnia 3
października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz.U.Nr199, poz.1227 ze zmianami).
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