Opoczno, dnia 14.11.2008r.
GKMiOŚ. 7632/43/08

DECYZJA
Na podstawie art.105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania
administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2000 r nr 98 poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 46 ust. 1
pkt 1 i 2 oraz art. 46a ust. 7 pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony
Środowiska (t.j. z 2008r. Dz. U. Nr 25, poz.150 ze zm.) oraz na podstawie § 3 ust. 1 pkt. 52b
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych
uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o
oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.),
umarzam postępowanie
z wniosku złożonego przez Zarząd Powiatu, ul. Kwiatowa 1a, 26-300 Opoczno o wydanie
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na przebudowie bazy sportowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w
Opocznie.
UZASADNIENIE
Wnioskiem z dnia 22.09.2008r (data wpływu do Urzędu 24.09.2008r.) Zarząd Powiatu,
ul. Kwiatowa 1a, 26-300 Opoczno wystąpił o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie bazy
sportowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie.
Zgodnie z art. 46 ust. 1. Prawo ochrony środowiska realizacja planowanego przedsięwzięcia
mogącego znacząco oddziaływać na środowisko określonego w art. 51 ust. 1 jest
dopuszczalna wyłącznie po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia. Postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach

wszczyna

się

na

wniosek

podmiotu

podejmującego

realizację

przedsięwzięcia – art. 46a ust. 1 powołanej ustawy. Organem właściwym do wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia zgodnie z art. 46a
ust. 7 pkt 4 jest wójt, burmistrz, prezydent miasta, a w mieście Opocznie - Burmistrz
Opoczna.
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Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 52b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r.
zmienionego Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 21 sierpnia 2007 r. (Dz.U. z 2007 r. nr
158 poz.1105) w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać

na

środowisko

oraz

szczegółowych

uwarunkowań

związanych

z

kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko,
do przedsięwzięć, o których mowa w art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo ochrony środowiska,
dla których wymagane jest przeprowadzenie procedury oceny oddziaływania na środowisko
zaliczają się „zespoły zabudowy usługowej na terenie o powierzchni użytkowej nie mniejszej
niż 2 ha, centra handlowe i usługowe o powierzchni nie mniejszej niż1 ha lub o powierzchni
użytkowej nie mniejszej niż 1 ha wraz z towarzyszącą infrastrukturą.”
Na podstawie art. 57 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.
Prawo ochrony środowiska (t.j. z 2008r. Dz. U. Nr 25, poz.150 ze zm.) Burmistrz Opoczna
wystąpił pismem z dnia 09.10.2008r. znak GKMiOŚ 7632/43/08 do Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opocznie i Starosty Powiatowego o wydanie opinii w
sprawie obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisku. Powyższe organy
wypowiedziały się: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny pismem z dnia 24.10.2008r.
(data

wpływu

30.10.08r.)

znak

PPIS-ZNS-440/66/08

odstępując

od

konieczności

sporządzenia raportu, Starosta Powiatowy postanowieniem z dnia 16.10.2008r. (data wpływu
17.10.08r.) znak OŚZ.III.7633/44/08/O odstępując od obowiązku sporządzenia raportu.
Po przeanalizowaniu dokumentów przedstawionych przez inwestora, biorąc pod uwagę
stanowisko Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opocznie i Starosty
Powiatowego w Opocznie, stwierdzono, że przedsięwzięcie polegające na przebudowie bazy
sportowej Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Opocznie, nie stanowi przedsięwzięcia,
o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 52b wymienionego wyżej rozporządzenia i w związku z tym
nie jest również przedsięwzięciem, o którym mowa w art. 51 ust. 1 ustawy Prawo ochrony
środowiska, dla którego wymagane jest przeprowadzenie procedury oceny oddziaływania na
środowisko, w wyniku której wydaje się decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizację przedsięwzięcia.
Mając powyższe na względzie, zgodnie z art. 105 § 1 K.p.a. stanowiącym, że gdy
postępowanie z jakichkolwiek przyczyn stało się bezprzedmiotowe, organ administracji
państwowej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania - orzeczono jak w sentencji.
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W związku z tym, że liczba stron postępowania przekroczyła 20, do stron innych niż
wnioskodawca, w myśl art. 46a ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska, zastosowano art. 49
K.p.a., zgodnie z którym strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach
organu administracji publicznej przez obwieszczenie w zwyczajowo przyjęty sposób
publicznego ogłaszania, tzn. poprzez zamieszczenie stosownych informacji na tablicach
informacyjnych

oraz

na

stronie

internetowej

Urzędu

Miejskiego

w

Opocznie.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Piotrkowie Tryb. za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej
decyzji.

Otrzymują:
1. Zarząd Powiatu
ul. Kwiatowa 1a
26-300 Opoczno
2. Strony postępowania administracyjnego w myśl art.49 K.p.a. zostaną powiadomione
w sposób zwyczajowo przyjęty przez Urząd Miejski.
3. a/a
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