
            Stanisławów, dnia 8 grudnia 2020 roku

RIiOŚ.6220.9.2020

POSTANOWIENIE

Na  podstawie  art.  61  a  § 1  ustawy  ustawy  z  dnia  14  czerwca  1960  roku,  Kodeks 

postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) po analizie wniosku  z dnia 

28.10.2020  r  (24.11.2020  –  data  wpływu  do  tut.  Urzędu)  w  sprawie  wydania  decyzji  o 

środowiskowych  uwarunkowaniach  realizacji  przedsięwzięcia  dla  zamierzenia  inwestycyjnego 

obejmującego zakup sprzętu rolniczego w gospodarstwie rolnym tj. zakupie rozrzutnika obornika i 

prasy  do  belek  (z  kiszonką),  w miejscowości  Lubomin,  gmina  Stanisławów,  powiat  miński  na 

działce o numerze ewidencyjnym 40/3 obręb Lubomin.

postanawiam

odmówić wszczęcia postępowania w przedmiotowej sprawie.

UZASADNIENIE

W dniu 28.10.2020 r., p. [usunięto ze względu na prywatność osoby fizycznej – art. 5 ust. 2 

ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostepie do informacji publicznej, (Dz.U. z 2020 r. poz. 2176)] 

wystąpili  z  wnioskiem  o  wydanie  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  realizacji 

przedsięwzięcia  polegającego na: „Rozbudowie gospodarstwa inwentarskiego o obsadzie ok.  37 

DJP do 40 DJP, polegającego na unowocześnieniu gospodarstwa rolnego m.in. o zakup rozrzutnika 

obornika i  prasy do belek (z  kiszonką),  w miejscowości  Lubomin,  gmina  Stanisławów, powiat 

miński na działce o numerze ewidencyjnym 40/3, 388/1 i 389/1 obręb Lubomin” , ponieważ  we 

wniosku  o  wydanie  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  podane  zostały  3  działki  na 

których ma być prowadzona inwestycja, natomiast w Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia podana 

została 1 działka, brak było podpisów inwestorów na Oświadczeniu oraz  oznaczonego na mapie 

ewidencyjnej zasięgu 100 m, jak zostało to zapisane w Oświadczeniu inwestorzy zostali wezwani 

do wyjaśnienia oraz uzupełnienia dokumentacji.

W dniu 24.11.2020 r., wnioskodawcy złożyli: uzupełnienie dokumentacji oraz  zmieniony 

wniosek  o  wydanie  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach   o  nowym  brzmieniu  dla 

przedsięwzięcia  polegającego  na:  „Zakupie  sprzętu  rolniczego  w  gospodarstwie  rolnym  tj. 

zakupie rozrzutnika obornika i prasy do belek (z kiszonką), w miejscowości Lubomin, gmina 

Stanisławów, powiat miński na działce o numerze ewidencyjnym 40/3 obręb Lubomin.”



Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji  

o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz  o  ocenach  

oddziaływania  na  środowisko  (Dz.  U.  z  2020  r.  poz.  283  ze  zm.)  uzyskanie  decyzji  o 

środowiskowych  uwarunkowaniach  jest  wymagane  dla  planowanych  przedsięwzięć  mogących 

zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko, które zostały określone na podstawie przepisów rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 

na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839).

Po analizie przedłożonego wniosku i załączonej dokumentacji tut. organ odmawia wszczęcia 

postępowania  w  przedmiotowej  sprawie,  gdyż  projektowana  inwestycja  nie  zalicza  się  do 

przedsięwzięć  mogących  zawsze  znacząco  oddziaływać  na  środowisko  ani  do  przedsięwzięć 

mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przywołanego wyżej 

rozporządzenia.

POUCZENIE

Zgodnie  z  at.  61a.  § 2  ustawy  z  dnia  14  czerwca  1960  roku,  kodeks  postępowania 

administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) od niniejszego postanowienia służy stronom 

wniesienie zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach, w terminie 7 dni 

od daty doręczenia za pośrednictwem tut. Organu.

Otrzymują:
1. Wnioskodawca
3. aa.

Postanowienie umieszczono:
1. Tablica informacyjna Urzędu Gminy Stanisławów
2. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Stanisławów


