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Stanisławów, dn. 9 marca 2021 roku 

RIiOŚ.6220.1.2021 

 

D E C Y Z J A 

 

 

 Na podstawie art. 105 § 1 w związku z art. 126 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – 

Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, zwanej dalej „Kpa”) po 

rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 22.12.2020 roku przez : [usunięto dane ze względu na 

prywatność osoby fizycznej (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji 

publicznej, Dz.U. z 2020 r. poz. 2176)] 05-304 Stanisławów, o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach i przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko 

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 [usunięto dane ze względu na 

prywatność osoby fizycznej (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji 

publicznej, Dz.U. z 2020 r. poz. 2176)]” działając w oparci o następujące dokumenty: 

 

1) Karta informacyjna przedsięwzięcia, 

 

2) Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, znak: WOOŚ-

I.4220.51.2021.MŚ z dnia 28 stycznia 2021 roku (04.02.2021 r. - data wpływu do tut. 

Urzędu); 

 

3) Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mińsku Mazowieckim, znak: 

ZN.9022.2.1.2021 z dnia 12 lutego 2021 roku ( 12.02.2021 r. - data wpływu do tut. Urzędu); 

 

4) Opinia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Dyrektor Regionalnego 

Zarządu Zlewni w Dębem, znak: WA.ZZŚ.2.435.1.16.2021.PJ z dnia 4 lutego 2021 roku 

(15.02.2021 r. - data wpływu do tut. Urzędu)  

 

orzekam 

 

umorzyć w całości postępowanie jako bezprzedmiotowe 

 

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 i potencjalnie znacząco oddziaływać  na środowisko, z 

przedłożonej dokumentacji jednoznacznie wynika, że rodzaj, parametry techniczne oraz zasięg 

potencjalnego oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia nie kwalifikują go do 

grupy przedsięwzięć wymienionych w § 2, ani w § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 

września 2019 r. (Dz.U. 2019, poz. 1839). 

 

 

U Z A S A D N I E N I E 

 

Dnia 22 grudnia 2021 roku do tut. Urzędu wpłynął wniosek od wnioskodawcy: [usunięto 

dane ze względu na prywatność osoby fizycznej (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o 

dostępie do informacji publicznej, Dz.U. z 2020 r. poz. 2176)] 05-304 Stanisławów, o wydanie 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: 
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„Zakup sprzętu rolniczego w gospodarstwie rolnym tj. zakupie rozrzutnika obornika i prasy do 

belek (z kiszonką), w miejscowości [usunięto dane ze względu na prywatność osoby fizycznej (art. 

5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, Dz.U. z 2020 r. poz. 

2176)], gmina Stanisławów, powiat miński na działce o numerze ewidencyjnym [usunięto dane ze 

względu na prywatność osoby fizycznej (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 

informacji publicznej, Dz.U. z 2020 r. poz. 2176)].”  

Do wniosku dołączono: 

- kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z płytą CD, 

- kopię mapy ewidencyjnej w postaci papierowej,  

- mapę z przewidywanym terenem oraz obszarem oddziaływania przedsięwzięcia, 

- dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, 

zgodnie z art.6 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej. 

Po stwierdzeniu kompletności wniosku organ wszczął postępowanie administracyjne w 

przedmiotowej sprawie, o czym powiadomił strony postępowania (zgodnie z art. 49 kodeksu 

postępowania administracyjnego) obwieszczeniem z dnia 11 stycznia 2021 roku. 

Zgodnie z art. 64  ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 roku 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 z późn. zm.), w 

związku z § 3 ust 1 pkt. 83a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w 

sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839), 
uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach organ prowadzący postępowanie wystąpił 

do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego w Mińsku Mazowieckim oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki 

Wodnej Wody Polskie w Warszawie o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia. 

Dnia 11 stycznia 2021 roku Wójt Gminy Stanisławów wydał zaświadczenie znak 

RIiOŚ.6727.8.2021, że gmina Stanisławów nie posiada obowiązującego planu zagospodarowania 

przestrzennego obejmującego teren działki o numerze ewidencyjnym [usunięto dane ze względu na 

prywatność osoby fizycznej (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji 
publicznej, Dz.U. z 2020 r. poz. 2176)], gmina Stanisławów. 

Dnia 20 stycznia 2021 roku (26.01.2021 – data wpływu do tut.urzędu) wpłynęło pismo od 

Państwowego Inspektora Sanitarnego w Mińsku Mazowieckim o uszczegółowienie nazwy 

przedsięwzięcia, zgodnej z informacjami zawartymi w Karcie informacyjnej przedsięwzięcia i 

kwalifikacją przedsięwzięcia(zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 

r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko(Dz.U. z 2019 r. poz. 

1839)). 

Dnia 22 stycznia 2021 roku (26.01.2021 r.– data wpływu do tut.urzędu) Państwowe 

Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w 

Warszawie przesłał zawiadomienie że zgodnie z art. 397 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo 

wodne (Dz.U. z 2020r., poz. 310, ze zm.) i wydanym na jej podstawie rozporządzeniem Ministra 

Środowiska z dnia 28 grudnia 2017 roku (Dz.U. z 2017r., poz. 2506) w sprawie nadania statutu 

Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie, miejscowo właściwym do prowadzenia 

przedmiotowej sprawy jest Dyrektor Zarządu Zlewni w Dębem. Wobec powyższego dokumentacja 

została przekazana do załatwienia wg właściwości.  

Dnia 27 stycznia 2021 roku Wójt Gminy Stanisławów wezwał wnioskodawcę do 

wyjaśnienia i uzupełnienia dokumentacji w kwestii uszczegółowienia nazwy przedsięwzięcia, 

zgodnej z informacjami zawartymi w Karcie informacyjnej przedsięwzięcia i kwalifikacją 

przedsięwzięcia(zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie 

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

Dnia 8 lutego 2021 roku (10.02.2021 r- data wpływu do tut.Urzędu) wpłynęły dokumenty z 

uzupełnieniem. 
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Dnia 11 lutego 2021 roku  Wójt Gminy Stanisławów przesłał do Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mińsku Mazowieckim, Dyrektora Regionalnego Zarządu 

Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Warszawie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w 

Warszawie dokumenty wyjaśniające uzyskane od inwestora . 

 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie pismem nr  

WOOŚ-I.4220.51.2021.MŚ z dnia 28 stycznia 2021 roku (04.02.2021 r. – data wpływu do tut. 

urzędu) odmówił wydania opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na 

środowisko. 

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. 

Rozbudowę, przebudowę przedsięwzięcia wymienionego w § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady 

Ministrów, można rozpatrywać na podstawie § 3 ust. 2 pkt 2 rozporządzeni 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. 
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Dlatego też, brak jest podstaw do wydania opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na środowisko. 

 

 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mińsku Mazowieckim pismem z dnia 12 

lutego 2021 roku (19.02.2021 r. data wpływu do tut. Urzędu) znak sprawy: ZN.9022.2.1.2021 

uznał, że przedsięwzięcie polegające na zakupie sprzętu rolniczego w gospodarstwie rolnym tj. 

zakupie rozrzutnika obornika i prasy do belek (z kiszonką), w miejscowości [usunięto dane ze 

względu na prywatność osoby fizycznej (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 

informacji publicznej, Dz.U. z 2020 r. poz. 2176)], gmina Stanisławów, powiat miński na działce o 

numerze ewidencyjnym [usunięto dane ze względu na prywatność osoby fizycznej (art. 5 ust. 2 

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

uznaje, że przedsięwzięcie nie zalicza się do żadnych z przedsięwzięć wymienionych w § 2 i 3 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839). W związku z powyższym 

stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 

 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Dyrektor Zarządu Zlewni w Dębem dnia  

4 lutego 2021 roku (15.02.2021 r.- data wpływu do tut. Urzędu) znak: WA.ZZŚ.2.435.1.16.2021.PJ, 

postanowił umorzyć w całości postępowanie jako bezprzedmiotowe. 

Analiza przedłożonych dokumentów wykazała, że przedmiotowa inwestycja nie jest 

przedsięwzięciem wymienionym w § 2 lub § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 

2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r 

poz. 1839 tj.). Przedmiotem przedsięwzięcia jest zakup sprzętu rolniczego tj. zakup rozrzutnika 

obornika i prasy do belek (z kiszonką). W związku z powyższym przedsięwzięcie ze względu na 

skalę i charakter nie należy do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko, o 

których mowa w art. 59 ustawy ooś.  

Zgodnie z art. 126 Kpa do postanowień stosuje się odpowiednio przepisy art. 105 Kpa. 

Stosownie, do art. 105 § 1 Kpa w sytuacji, gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się 

bezprzedmiotowe w całości albo w części, organ administracji publicznej wydaje postanowienie 

umarzające postępowanie odpowiednio w całości albo w części. 

 

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji. 

 

 

P O U C Z E N I E 

 
1. Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za 

pośrednictwem Wójta Gminy Stanisławów w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji. 

2. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny 

 od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy  

ani sobotą. 

3. Strona ma prawo zrzeczenia się prawa odwołania co skutkuje tym, że z dniem doręczenia organowi 

administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron 

postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu 

do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się 

prawa do wniesienia odwołania. 
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Otrzymują: 

1. Wnioskodawca 

2. A/a 

 

Do Wiadomości: 
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie 
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mińsku Mazowieckim 

3. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie. 
 
 

 

 
Pobrano opłatę skarbową w kwocie 205, 00 zł (dwieście pięć złotych) 


