
            Stanisławów, dnia 3 luty 2021 roku

RIiOŚ.6220.2.2021

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 

28.12.2020  r  (04.01.2021  –  data  wpływu  do  tut.  Urzędu)  w  sprawie  wydania  decyzji 

o środowiskowych  uwarunkowaniach  realizacji  przedsięwzięcia  dla  zamierzenia  inwestycyjnego 

dot. projektowanej zabudowy mieszkaniowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą (np. ze szczelnymi 

osadnikami  ścieków  lub  przydomowymi  oczyszczalniami  ścieków)  w  m.  Stanisławów  gm. 

Stanisławów na działce ewid. nr 98/14 o powierzchni 0,8985 ha.

postanawiam

odmówić wszczęcia postępowania w przedmiotowej sprawie.

UZASADNIENIE

W  dniu  04.01.2021  r.,  p.  Marek  Kielczyk wystąpił  z  wnioskiem  o  wydanie  decyzji 

o środowiskowych  uwarunkowaniach  dla  przedsięwzięcia  dot.  projektowanej  zabudowy 

mieszkaniowej  wraz  z  towarzyszącą  infrastrukturą  (np.  ze  szczelnymi  osadnikami  ścieków lub 

przydomowymi oczyszczalniami ścieków) w m. Stanisławów gm. Stanisławów na działce ewid. nr 

98/14 o powierzchni 0,8985 ha.

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).

Projektowane przedsięwzięcie  z uwagi na zabudowę mieszkaniową wraz z towarzyszącą 

infrastrukturą nieobjęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w uwagi 

na powierzchnię działki nr 98/14 wynoszącą faktycznie 0,8985 ha  a więc mniej niż 2 ha – nie 



zalicza się do żadnych z przedsięwzięć z  § 2 i 3 w tym § 3 ust 1 pkt 55b) rozporządzenia Rady 

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

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

Biorąc pod uwagę powyższe, 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.

/-/ DARIUSZ KRASZEWSKI

        z-ca Wójta Gminy Stanisławów

Otrzymują:
1. Wnioskodawca
3. aa.

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


