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W nawiązaniu do pisma Wójta Gminy Stanisławów z dnia 11 stycznia 2021 r., znak: 

RIiOŚ.6220.1.2021 dotyczącego wydania opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na środowisko oraz ustalenia zakresu ewentualnego raportu o oddziaływaniu na 

środowisko przedsięwzięcia pn.: „Zakup sprzętu rolniczego w gospodarstwie rolnym tj. zakup 

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

powiat miński na działce o numerze ewidencyjnym 40/3 obręb Lubomin”. Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska w Warszawie odmawia wydania opinii, co do konieczności przeprowadzenia 

oceny oddziaływania na środowisko ww. inwestycji i stwierdza co następuje. 

 

Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 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. zwanej dalej „ustawą ooś”), uzyskanie decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach możliwe jest tylko dla planowanych przedsięwzięć mogących 

zawsze znacząco (ust. 2 pkt 1) i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (ust. 2 pkt 2).   

 

Projektowane przedsięwzięcie będzie obejmowało zakup sprzętu rolniczego w gospodarstwie rolnym 

tj. zakup rozrzutnika obornika i prasy do belek (z kiszonką), w miejscowości Lubomin, gmina 

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

inwestycja spowoduje zwiększenie pogłowia bydła z 45 DJP do 48 DJP. 

 

Z dokumentacji wynika, że Inwestor aktualnie posiada hodowlę o obsadzie 45 DJP osiągającą próg  

§ 3 ust. 1 pkt 104 lit a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839, zwanego 

dalej „rozporządzeniem Rady Ministrów”). Realizacja inwestycji spowoduje wzrost obsady o 3 DJP 

 i nie osiąga progu § 3 ust. 1 pkt 104 rozporządzenia Rady Ministrów.  

 

Należy mieć na uwadze, że rozbudowę, przebudowę przedsięwzięcia wymienionego w § 3 ust. 1 

rozporządzenia Rady Ministrów, można rozpatrywać na podstawie § 3 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia 

Rady Ministrów, tj. rozbudowa, przebudowa lub montaż realizowanego lub zrealizowanego 

przedsięwzięcia wymienionego w ust. 1, z wyłączeniem przypadków, w których ulegająca zmianie lub 

powstająca w wyniku rozbudowy, przebudowy lub montażu część realizowanego lub zrealizowanego 

przedsięwzięcia nie osiąga progów określonych w ust. 1, o ile zostały one określone; w przypadku gdy 

jest to druga lub kolejna rozbudowa, przebudowa lub montaż, sumowaniu podlegają parametry  

tej rozbudowy, przebudowy lub montażu z poprzednimi rozbudowami, przebudowami lub montażami, 

o ile nie zostały one objęte decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach. Z dokumentacji nie wynika 



również, aby to była kolejna rozbudowa  gospodarstwa – spełniająca przepis § 3 ust. 2 pkt 2 cyt. 

rozporządzenia Rady Ministrów. 

 

Należy zwrócić uwagę, że przepisy rozporządzenia Rady Ministrów dotyczą procesu (hodowli lub 

chowu), mają więc zastosowanie zarówno w przypadku, gdy rozpoczęcie procesów będzie się wiązało 

z budową odpowiednich obiektów budowlanych służących do chowu lub hodowli, czy też jedynie  

do rozpoczęcia procesu w już istniejącym obiekcie inwentarskim. 

 

Biorąc pod uwagę powyższe, z przedłożonej dokumentacji wynika, że rodzaj, parametry techniczne 

oraz zasięg potencjalnego oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia  

nie kwalifikują go do grupy przedsięwzięć wymienionych w § 2 i w § 3 cyt. rozporządzenia RM. 

 

W związku z powyższym, przedmiotowe przedsięwzięcie nie należy do przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w art. 71 ust. 2 ustawy ooś. Dlatego też, brak 

jest podstaw prawnych do wydania przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie 

opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.  
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