
                                                                                                                 Świedziebnia, 23.11.2016 r.  

GP. 6220.16.2016  

POSTANOWIENIE 

 

 Na podstawie art. 105  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz.U.  z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), mając na uwadze § 2 ust.  1, § 3 ust. 1  

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 

23.11.2016 r. Gminy Świedziebnia dot. zadania pn.:  „Termomodernizacja budynku Szkoły Filialnej 

w Zasadach, wymiana instalacji centralnego ogrzewania z piecem oraz instalacja OZE” działka 

nr 18/5 miejscowość Zasady Nowe  62, obręb Zasady Nowe gm. Świedziebnia 

 

postanawiam 

odmówić wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 

realizację przedsięwzięcia pn.: „Termomodernizacja budynku Szkoły Filialnej w Zasadach, wymiana 

instalacji centralnego ogrzewania z piecem oraz instalacja OZE” działka nr 18/5 miejscowość Zasady 

Nowe  62, obręb Zasady Nowe gm. Świedziebnia 

 

UZASADNIENIE 

W dniu 23.11.2016 r. Gmina Świedziebnia złożyła wniosek o wydanie decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Termomodernizacja 

budynku Szkoły Filialnej w Zasadach, wymiana instalacji centralnego ogrzewania z piecem 

oraz instalacja OZE” działka nr 18/5 miejscowość Zasady Nowe  62, obręb Zasady Nowe gm. 

Świedziebnia. 

 W § 2 ust. 1 i § 3 ust. 1 w/w rozporządzenia nie ma wymienionej wyżej inwestycji dla której 

należałoby przeprowadzić postępowanie w sprawie dot. ,,Termomodernizacja budynku Szkoły 

Filialnej w Zasadach, wymiana instalacji centralnego ogrzewania z piecem oraz instalacja OZE”  

działka nr 18/5 miejscowość Zasady Nowe  62, obręb Zasady Nowe gm. Świedziebnia. 

Powyższe zadanie  nie spełnia przesłanek zawartych w w/w rozporządzeniu Rady Ministrów 

z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. 

W związku z powyższym projektowana inwestycja pn.: ,,Termomodernizacja budynku Szkoły 

Filialnej w Zasadach, wymiana instalacji centralnego ogrzewania z piecem oraz instalacja OZE” 

działka nr 18/5 miejscowość Zasady Nowe  62, obręb Zasady Nowe gm. Świedziebnia nie kwalifikuje 

się do przeprowadzenia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody 

na realizację przedsięwzięcia. Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane poza obszarami Natura 



2000, w tym specjalnej ochrony ptaków, mających znaczenie dla Wspólnoty i projektowanymi 

przekazanymi do Komisji Europejskiej. Z uwagi na charakter, zakres przedsięwzięcia i lokalizację nie 

przewiduje się, aby jego oddziaływanie miało negatywny wpływ na obszary Natura 2000.  

W związku z powyższym należało orzec jak w sentencji postanowienia.  

Pouczenie  

Na postanowienie niniejsze służy zażalenie w terminie 7 dni od daty otrzymania pisma za 

pośrednictwem Wójta Gminy Świedziebnia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu. 

                                                                                                                   Z up. Wójta 

                                                                                                            Tadeusz Ratkowski   

                                                                                                                     inspektor 

Otrzymuje:  

1. Gmina Świedziebnia 

2. a/a    

 

 

 

 


