
 
                                                                                           Świedziebnia , dnia, 21.07.2014r.  

 
GP. 6220.7.2014  

 
DECYZJA 

O UMORZENIU POSTĘPOWANIA 
 
 

Na podstawie: art. 104 i 105 § 1. 1 art. 106  §1  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.Kodeks 

postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z  2013r., poz. 267 z późn. zm.), w związku z art.64 ust. 
1 pkt 1 oraz ust. 3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o  udostepnieniu informacji o środowisku    

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko ( Dz. U.  z 2013 r., poz. 1235 ze zm. ). 

 
Po rozpatrzeniu postanowienia NR WOO.4240.400.2014.DB z dnia 01. 07. 2014 r. Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o umorzenie postepowania administracyjnego               

w sprawie  wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla 
przedsięwzięcia pn.:’’ Dobudowa budynku hali produkcyjno-magazynowej w miejscowości Grzęby, 

obręb Grzęby gm. Świedziebnia działka nr 14”. 
 

orzekam 

 
umorzyć postępowanie jako bezprzedmiotowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „’’ Dobudowa budynku hali produkcyjno-
magazynowej w miejscowości Grzęby, obręb Grzęby gm. Świedziebnia działka nr 14”. 

 
Uzasadnienie 

 

          Wnioskiem z dnia 11. 06. 2014 r. r.  Pan Ryszard Kęsicki zam. Głowińsk 24, 87-500 Rypin  
zwrócił się do tut. Urzędu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 

przedsięwzięcia pn.’’ Dobudowa budynku hali produkcyjno-magazynowej w miejscowości Grzęby, 
obręb Grzęby gm. Świedziebnia działka nr 14”. 

 

 
          Stosownie do brzmienia art. 75 ust. 1 cytowanej na wstępie ustawy organem właściwym do 

rozpatrzenia przedmiotowej sprawy jest Wójt Gminy Świedziebnia. 
          Z dniem 17.06.2014r. na podstawie art. 73 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r.              

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 

oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) wszczęto 
postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  zgody na realizację 

w/w przedsięwzięcia.  
 
          Wnioskodawca dołączył do wniosku mapę ewidencyjną z zaznaczonym zasięgiem 
oddziaływania planowanej inwestycji. 

          Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zapewniono stronom  

czynny udział w postępowaniu. O wszczęciu postępowania stosownie do art. 74. ust.3 ustawy             
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 

oraz o ocenach oddziaływania na środowisko strony zostały poinformowane w sposób zwyczajowo 
przyjęty, poprzez zawiadomienie. Do planowanej inwestycji w określonym terminie nie wniesiono  

żadnych zastrzeżeń, uwag i wniosków. ? 

          Do wniosku dołączono wymienione w art. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r.                        
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 

oraz ocenach oddziaływania na środowisko informacje o przedsięwzięciu. 
          Zgodnie z art. 71 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji            

o  środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach 
oddziaływania na środowisko uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymagają 



przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięcia mogące 

potencjalnie  znacząco oddziaływać na środowisko. 

          Po szczegółowym zapoznaniu się z kartą informacyjną przedsięwzięcia ustalono, że planowane 
do realizacji przedsięwzięcie zgodnie z treścią rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r.       

  w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), 
jest kwalifikowane do przedsięwzięć w zakresie określonym §3 ust. 1 pkt 11 w/w rozporządzenia,        

a zatem należy do przedsięwzięć wymienionych w art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 

2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, i w konsekwencji podlega procedurze oceny 

oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 
          Zgodnie z art. 63 ust.1 i art. 64 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach   
oddziaływania na środowisko organ prowadzący postępowanie w sprawie wydania decyzji                 

o środowiskowych uwarunkowaniach  postanawia o obowiązku  przeprowadzenia postępowania oceny 

oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska i opinii sanitarnej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.  

          W związku z powyższym na etapie prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie 
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia na 

podstawie art. 64 ust.1 pkt 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy Wójt Gminy Świedziebnia wystąpił z pismem 

GP. 6220.7.2014 w dniu 17.06.2014r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy  
i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brodnicy z prośbą o wydanie opinii dotyczącej 

obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko             
i ewentualnego ustalenia zakresu raportu.  

          Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy w dniu 10. 07. 2014 r.  pismem Nr 
N.NZ-42-Ś-294/3517/14  zajął następujące stanowisko  stwierdził że dla planowanego przedsięwzięcia 

nie istnieje konieczność   przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.  

          Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy  pismem nr WOO.4240.2014.DB z dnia 
01 lipca 2014 r . umorzył postępowanie administracyjne w sprawie wydania opinii co do potrzeby 

przeprowadzenia  oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.:’’ Dobudowa budynku 
hali produkcyjno-magazynowej w miejscowości Grzęby, obręb Grzęby gm. Świedziebnia działka nr 14”. 

uzasadnił tym , że w karcie informacyjnej przedsięwzięcia oraz na załącznikach mapowych, zakres 

zamierzenia nie spełnia kryteriów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie  
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać  na środowisko. Zatem przedstawiony zakres 

inwestycji nie spełnia kryteriów §3 ust. 1 pkt 11 i §3 ust. 2 pkt 2 powyższego rozporządzenia. 
 

 

Zgodnie z art. 105 Kpa, gdy postępowanie  z jakiejkolwiek przyczyny stało się 
bezprzedmiotowe organ administracji publicznej wydał decyzję o umorzeniu postępowania. 

 
          W tym stanie faktycznym i prawnym orzeczono jak w sentencji. 

 
Pouczenie 

 

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego              
w Toruniu  za pośrednictwem Wójta Gminy Świedziebnia , w terminie 14 dni od dnia otrzymania 

decyzji.  
 

                                                                      Z up. Wójta 

                                                                   /-/Tadeusz Ratkowski 
                                                                       inspektor 

 

Otrzymują: 
1. Pan Ryszard Kęsicki 

Głowińsk 24 

87-500 Rypin 
 

 



 

Do wiadomości: 
1. Pan Andrzej Kęsicki 

Grzęby 4  
87-335 Świedziebnia  

2. Pan Janusz Robert  

ul. Szeroka 10 A 
87-510 Skrwilno     

3. Pani Grochowalska Hein Bożena   
Grzęby 4 

87-335 Świedziebnia    
4. Pani Grochowalska Hoga Anna Bożena  

Grzęby 4  

87-335 Świedziebnia 
5. a/a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


