
Rejestr wydawanych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Lp. Nazwa przedsiębiorstwa Rodzaj inwestycji Data wpływu wniosku Liczba stron 
postępowania

Raport TAK/NIE Data wydania decyzji Znak sprawy

1
Osoba fizyczna prowadząca 

działalność gospodarczą

Budowa elektrowni słonecznej o 
mocy do 1 MW wraz z niezbędną 

infrastrukturą przewidzianego na dz. 
nr ewid. 31/5 obr. Chorzenice gmina 

Sulmierzyce

02.02.2016 r. poniżej 20 NIE 15.06.2016 r. IROŚ.6220.1.2016.JU

2 Gmina Sulmierzyce

Wiercenie wykonywane w celu 
zaopatrzenia w wodę - dwa otwory o 

głębokości 200m każdy, 
zlokalizowanego na działce nr ewid. 
283/3 obr. Piekary, gm Sulmierzyce

21.03.2016 r. poniżej 20 NIE 29.04.2016 r. IROŚ.6220.2.2016.JU

3
Gmina Sulmierzyce reprezentowana 

przez pełnomocnika

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w 
miejscowości Osrołęka, Dworszowice 

Pakoszowe i Bogumiłowice w 
Gminie Sulmierzyce 

29.04.2016 r. powyżej 20 NIE
Decyzja z dnia 
29.11.2016 r.

IROŚ.6220.3.2016.JU

4 AquaEco Sp. z o.o.
Zapytanie czy do przedsięwzięcia 

należy zwrócić się o wydanie decyzji 
o środowiskowych uwarunkowania

02.05.2016 r. ___ ____
Odpowiedź 

20.06.2016 r.
IROŚ.6220.4.2016.JU

2016 r. IROŚ

Rejestr decyzji ooś
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5 Ziemia Polska Sp. z.o.o.

Rozbudowa instalacji do produkcji 
środków poprawiających właściwości 
gleby w miejscowości Bogumiłowice, 

gmina Sulmierzyce, powiat 
pajęczański, województwo łódzkie, 
planowanego na działce oznaczonej 

numerem ewid. 284/2, obręb 
Bogumiłowice

29.06.2016 r. poniżej 20 TAK
Postanowienie o 

zawieszeniu 
postępowania

IROŚ.6220.5.2016.JU

Lp. Nazwa przedsiębiorstwa Data wpływu wniosku Liczba stron 
postępowania

Raport TAK/NIE Data wydania decyzji Nr decyzji

1 POLAND SUN Sp. z o.o.

Budowa farmy fotowoltaicznej o 
mocy do 2000 kW wraz z kablowymi 

instalacjami energet. i instalacją 
transformatorową oraz ogrodzeniem 

dz. 166/1 obr. Dąbrówka

 16.08.2016 r. poniżej 20 NIE 10.11.2016 r. ROŚ.6220.1.2016.JU

2 Gmina Sulmierzyce

Przebudowa istniejącego pasa 
drogowego drogi powiatowej nr 1500 
E o długości 4413,00 m realizowana 
w obrębach Ostrołęka i Dworszowice 

Pakoszowe, gm. Sulmierzyce

24.08.2016 r. powyżej 20 NIE 24.10.2016 r. ROŚ.6220.2.2016.JU

3 EUROPE TRADE Sp. z.o.o.

Budowa oczyszczalni ścieków 
przemysłowych na terenie 

istniejącego zakładu rozbioru i 
konfekcjonowania mięsa 

przewidziana do realizacji na dz. nr 
ewid. 1224/4, obr. Sulmierzyce

08.09.2016 r. poniżej 20 –

14.12.2016 r. Decyzja 
o odmowie wydania 
decyzji ooś, Decyzja 

SKO z dnia 
23.01.2017 r. 

utrzymująca w mocy 
zaskarżoną decyzję

ROŚ.6220.3.2016.JU

4 GLOBAL SUN Sp. z.o.o.

Budowa farmy fotowoltaicznej o 
mocy do 1000 kW wraz z kablowymi 

instalacjami energet. i instalacją 
transformatorową oraz ogrodzeniem

19.09.2016 r. poniżej 20 –
18.05.2016 r. Decyzja 

o umorzeniu 
postepowania

ROŚ.6220.4.2016.JU

2016 r. ROŚ
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5
Gmina Sulmierzyce

Przebudowa i rozbudowa dróg 
gminnych na terenie gm. 

Sulmierzyce, msc. Wola Wydrzyna, 
Piekary, Bogumiłowice

17.10.2016 r. powyżej 20 NIE 15.12.2016 r. ROŚ.6220.5.2016.JU

6 Gmina Sulmierzyce 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z 
przyłączami dla msc. Bogumiłowice, 

Piekary, Wola Wydrzyna
 18.10.2016 r. powyżej 20 NIE 12.12.2016 r. ROŚ.6220.6.2016.JU

7 Gmina Sulmierzyce 

Wiercenie dwóch otworów 
studziennych wykonane w celu 

zaopatrzenia w wodę, głębokości 
pow. 100 m wraz z wykonaniem 

urządzenia wodnego

19.10.2016 r. poniżej 20 NIE 09.12.2016 r. ROŚ.6220.7.2016.JU

8
Osoba fizyczna prowadząca 

działalność gospodarczą

Wydobywanie kopaliny ze złoża 
kruszywa naturalnego Bieliki V na 

dz. 129 obręb Bieliki, gm. 
Sulmierzyce

09.11.2016 r. poniżej 20 NIE 22.02.2017 r. ROŚ.6220.8.2016.JU

9 ES Jutrzenka 6 Sp z.o.o.

Montaż i uruchomienie instalacji 
fotowoltaicznej Sulmierzyce o mocy 
do 1MW, realizowanego na dz. o nr 

ewid. 1335 obręb Sulmierzyce

 17.11.2016 r. poniżej 20

NIE
określono warunki i 

wymagania dla 
przedsięwzięcia

14.06.2017 r. ROŚ.6220.9.2016.JU

10
EW-ŁASK Sp. z o.o, osoba fizyczna 
prowadząca działalność gospodarczą

Przeniesienie decyzji z dnia 
15.06.2016 r. IROŚ.6220.1.2016.JU 

budowa elektrowni słonecznej o 
mocy do 1MW wraz z niezbędną 

infrastrukturą - dz. 31/5 obr. 
Chorzenice

14.11.2016 r.
uzupełnienie 01.12.2016 r.

___ __ 22.12.2016 r. ROŚ.6220.10.2016.JU

Lp. Nazwa przedsiębiorstwa Data wpływu wniosku Liczba stron 
postępowania

Raport TAK/NIE Data wydania decyzji Znak sprawy

2017 r.
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1
SAHARA Sp. z o.o.;Osoba fizyczna 
prowadząca działalność gospodarczą,

Przeniesienie decyzji z dnia 
22.02.2017 r. ROŚ.6220.8.2016.JU 

wydobywanie kopaliny ze złoża 
kruszywa naturalnego BIELIKI V - 

dz. 129 obr. Bieliki, gm. Sulmierzyce

26.04.2017 r.
12.05.2017 r.

___ ____ 09.06.2017 r. ROŚ.6220.1.2017.JU

3 GLOBAL SUN Sp. z.o.o.

Budowa farmy fotowoltaicznej o 
mocy 1000 kW wraz z kablowymi 
instalacjami energet. i instalacją 

transformatorową oraz ogrodzeniem - 
dz. 164, 165 obr. Dąbrówka

15.05.2017 r. ___ –

Zawiadomienie o 
pozostawieniu 
wniosku bez 
rozpatrzenia

ROŚ.6220.3.2017.JU

4 GLOBAL SUN Sp. z.o.o.

Budowa farmy fotowoltaicznej o 
mocy 1000 kW wraz z kablowymi 
instalacjami energet. i instalacją 

transformatorową oraz ogrodzeniem - 
dz. 164, 165 obr. Dąbrówka

14.06.2017 r. poniżej 20 –

Decyzja z dnia 
14.12.2017 r. o 

umorzeniu 
postępowania

ROŚ.6220.4.2017.JU

5 PV ENERGIA 4 Sp. z.o.o.

Budowa elektrowni słonecznej o 
mocy 0,999 MW wraz z niezbędną 

infrastrukturą techniczną 
zlokalizowaną na dz. nr ewid. 1348 

obr. Sulmierzyce, gmina Sulmierzyce

18.08.2017 r. poniżej 20 NIE 31.01.2018 r. ROŚ.6220.5.2017.JU

6 Kruszywa Bełchatów Sp. z.o.o.

Wykonanie instalacji umożliwiającej 
przetwarzanie odpadów 

niebezpiecznych oraz innych niż 
niebezpieczne i obojętne na terenie 
dz. nr 1437/16 w msc. Sulmierzyce

18.10.2017 r. poniżej 20 __

Decyzja z dnia 
12.01.2018 r. o 

umorzeniu 
postępowania

ROŚ.6220.6.2017.JU
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7 Hydro - Mx Polska Sp. z o.o.

Instalacja związana z odzyskiem lub 
unieszkodliwianiem odpadów, inne 

niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 
41—47, z wyłączeniem instalacji do 
wytwarzania biogazu rolniczego w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
10 kwietnia 1997 r. — Prawo 

energetyczne o zainstalowanej mocy 
elektrycznej nie większej niż 0,5 MW 

lub wytwarzających ekwiwalentną 
ilość biogazu rolniczego 

wykorzystywanego do innych celów 
niż produkcja energii elektrycznej, a 

także miejsca retencji 
powierzchniowej odpadów oraz 

rekultywacja składowisk odpadów na 
działkach 216/1, 216/2, 217/1, 217/2, 

218/1, 218/2, 219/1, 219/2, 220/1, 
220/2, 221/1, 221/2, 223/1, 223/2 

położone w m. Skąpa obr. geodezyjny 
Ostrołęka, 98-338 Sulmierzyce

30.11.2017 r. __ __

Zawiadomienie o 
pozostawieniu 
wniosku bez 
rozpatrzenia

ROŚ.6220.7.2017.JU

Lp. Nazwa przedsiębiorstwa Rodzaj inwestycji Data wpływu wniosku Liczba stron 
postępowania

Raport TAK/NIE Data wydania decyzji Znak sprawy

1
Osoba fizyczna prowadząca 

działalność gospodarczą

Budowa instalacji zbiornikowej na 
gaz płynny propan do zasilania 

palnika suszarni wapna - 6 
zbiorników podziemych V= 6400 

litrów (6,4m3) każdy oraz przyłącza 
gazu na dz. nr ewid 1437/3, 1437/4 

obr. Sulmierzyce

28.02.2018 r. _ –

Zawiadomienie o 
pozostawieniu 
wniosku bez 
rozpatrzenia

ROŚ.6220.1.2018.JU

2018 r.
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2
Osoba fizyczna prowadząca 

działalność gospodarczą

Budowa instalacji zbiornikowej na 
gaz płynny propan do zasilania 

palnika suszarni wapna - 6 
zbiorników podziemych V= 6400 

litrów (6,4m3) każdy oraz przyłącza 
gazu na dz. nr ewid 1437/3, 1437/4 

obr. Sulmierzyce

25.04.2018 r. poniżej 20 _ decyzja ROŚ.6220.2.2018.JU

3 PV ENERGIA 12 Sp. z.o.o.

budowa farmy fotowoltaicznej o 
mocy do 52 MW, linii SN wraz z 

niezbędną infrastrukturą techniczną 
zlokalizowaną na terenie gm. 

Sulmierzyce, obręb Dąbrówka, 
Sulmierzyce, Chorzenice, Eligiów 

14.06.2018 r. __ __

Zawiadomienie o 
pozostawieniu 
wniosku bez 
rozpatrzenia

ROŚ.6220.3.2018.JU

4 PV ENERGIA 12 Sp. z.o.o.

Budowa farmy fotowoltaicznej o 
mocy  do 42 MW wraz z 
infrastrukturą techniczną 

zlokalizowaną na terenie  Gminy 
Sulmierzyce obręb Dąbrówka, 

Sulmierzyce, Chorzenice, Eligiów

25.09.2018r. __ __
Zawiadomienie w 

sprawie zawieszenia 
postępowania

ROŚ.6220.4.2018.JU

5
Osoba fizyczna prowadząca 

działalność gospodarczą

Budowa farmy fotowltaicznej o mocy 
do 15 MW wraz z niezbędną 

infrastrukturą techniczną 
zlokalizowaną na terenie Gminy 
Sulmierzyce obręb  Dąbrówka, 

Sulmierzyce, Chorzenice

12.10.2018 r. __ __
Decyzja o umorzeniu 

postępowania
ROŚ.6220.5.2018.JU



Rejestr wydawanych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

6
Osoba fizyczna prowadząca 

działalność gospodarczą

Budowa farmy fotowoltaicznej o 
mocy do 12 MW wraz z niezbędną 

infrastrukturą techniczną 
zlokalizowaną na terenie gminy 
Sulmierzyce, obręb Chorzenice

12.10.2018 r. __ __
Pozostawiono wniosek 

bez rozpoznania
ROŚ.6220.6.2018.JU

7
Osoba fizyczna prowadząca 

działalność gospodarczą

Budowa farmy fotowltaicznej o mocy 
do 4MW wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną 

zlokalizowaną na terenie Gminy 
Sulmierzyce obręb Sulmierzyce

12.10.2018 r. __ __
Pozostawiono wniosek 

bez rozpoznania
ROŚ.6220.7.2018.JU

1
Osoba fizyczna prowadząca 

działalność gospodarczą

Budowa farmy fotowoltaicznej o 
mocy do 12 MW wlącznie  wraz z 

niezbędną infrastrukturą techniczną 
zlokalizowaną na  terenie Gminy 
Sulmierzyce obręb Chorzenice 

działki 
66,67,68,69,70,71,72,73,75,76,77,78/

1,80,81/1,81/2,82,83,84,85,86

08.03.2019 r. __ __
Pozostawiono bez 

rozpatrzenia- 
zawiadomienie

ROŚ.6220.1.2019.JU

2 PGE Energia Odnawialna S.A.
Budowa farmy fotowoltaicznej  o 

mocy do 1MW Sulmierzyce, obręb  
Dąbrówka dz. 313, 314

12.04.2019 r. __ __
Pozostawiono wniosek  

bez rozpoznania - 
zawiadomienie 

ROŚ.6220.2.2019.JU

3 PV ENERGIA 1 Sp. z.o.o.

Budowa farmy fotowoltaicznej  o 
mocy do 15 MW wraz z niezbędną 

infrastrukturą techniczną 
zlokalizowaną na terenie gminy 
Sulmierzyce obręb Chorzenice 

działki 
36,37,38,39,44,45,48/1,48/2,50,51,52

,53,54,55,56

30.04.2019r. powyżej 20 __
W trakcie 

procedowania
ROŚ.6220.3.2019.JU

2019 r.
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4
Osoba fizyczna prowadząca 

działalność gospodarczą

Budowa farmy fotowoltaicznej  o 
mocy do 8,0 MW włącznie, wraz 

niezbędną infrastrukturą techniczną 
zlokalizowaną na terenie Gminy 

Sulmierzyce obręb Chorzenice, dz. 
66,70,71,72,73,74,78/1,80,81/2, 82

23.05.2019r. _ __
pozostawiono wniosek  

bez rozpoznania - 
zawiadomienie 

ROŚ.6220.4.2019JU

5
Osoba fizyczna prowadząca 

działalność gospodarczą

Budowa farmy fotowoltaicznej  o 
mocy do 8,0 MW wraz z niezbędną 

infrastrukturą techniczną 
zlokalizowaną na terenie gminy 
Sulmierzyce obręb Chorzenice 

16.07.2019 r. __ __
Decyzja umarzająca 
inewestor wycofał 

wniosek
ROŚ.6220.5.2019.JU

6 PV ENERGIA 12 Sp. z.o.o.

Budowa farmy fotowoltaicznej o 
mocy do  42 MW, linii SN wraz z 

niezbędną infrastrukturą techniczną 
zlokalizowaną na terenie Gminy 
Sulmierzyce obręb Dąbrówka, 

Sulmierzce, Chorzenice, Eligiów

16.07.2019 r. __ __

Postanowiono 
pozostawić 

przedmiotowy wniosek 
bez rozpoznania-
dołączono raport

ROŚ.6220.6.2019.JU


