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Opoczno, dnia 29.12.2008r. 

GKMiOŚ. 7632/50/08 

D E C Y Z J A 

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.) art. 59 ust 1,  art. 73 ust. 1, 

art. 75 ust. 1 pkt 4 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 (Dz.U. nr 199 poz. 1227)   

 

u m a r  z a m  

postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 

realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku usługowo-handlowego przy                

ul. Rolnej 1 w miejscowości Opoczno, gmina Opoczno. 

 

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

W dniu 10 grudnia 2008r. na wniosek firmy „GEO-GUM” s.c. Jan Białas, Władysław Białas, 

ul. Rolna 1, 26-300 Opoczno wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na 

budowie budynku usługowo-handlowego przy ul. Rolnej 1 w miejscowości Opoczno, gmina 

Opoczno. 

Postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

wszczyna się na wniosek podmiotu podejmującego realizację przedsięwzięcia – art. 73 ust. 1 

powołanej ustawy. Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 jest wójt, 

burmistrz, prezydent miasta, a w mieście Opocznie - Burmistrz Opoczna.  

Zgodnie z art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko 

wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Ocena ta stanowi część 

postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Decyzja o 

środowiskowych uwarunkowaniach wymagana jest dla przedsięwzięć wymienionych w art. 

71 ust. 2. Z przepisu tego wynika, iŜ postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na 

środowisko dotyczy ściśle oznaczonych przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko. 
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Kwalifikowanie danego przedsięwzięcia do kategorii przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływania środowisko odbywa się na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

9 listopada 2004r. (Dz.U.  Nr 257  poz. 2573 ze zm.) w sprawie określenia rodzajów 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych 

uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o 

oddziaływaniu na środowisko. Określone we wniosku przedsięwzięcie nie zostało 

wymienione w  ww. rozporządzeniu. 

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku                    

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 

na środowisko organ prowadzący postępowanie wystąpił pismem z dnia 10.12.2008r. znak 

GKMiOŚ 7632/50/08 do Starostwa Powiatowego w Opocznie oraz Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opocznie o opinię w przedmiocie potrzeby 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia 

mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko - a w przypadku stwierdzenia 

takiej potrzeby - zakresu raportu dla planowanego przedsięwzięcia. 

 Starostwo Powiatowe w Opocznie postanowieniem z dnia 17.12.2008r. (data wpływu 

18.12.2008r.) znak OŚZ.III.76331/10/08/O odstąpiło od konieczności sporządzenia raportu. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opocznie pismem z dnia 16.12.2008r. (data 

wpływu 19.12.2008r.) znak PPIS–ZNS-440/88/08 opowiedział się za brakiem konieczności 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu o 

oddziaływaniu na środowisko. 

Informację o złoŜonym wniosku i prowadzonym postępowaniu w sprawie wydania 

decyzji oraz o moŜliwości składania uwag i wniosków podano do publicznej wiadomości 

poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz na stronie internetowej. W toku 

postępowania nie wniesiono Ŝadnych uwag ani wniosków. 

Po przeanalizowaniu dokumentów przedstawionych przez inwestora, biorąc pod 

uwagę stanowisko Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opocznie i Starosty 

Powiatowego w Opocznie, stwierdzono, Ŝe w przypadku ww. inwestycji, przepisy ustawy o 

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

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko nie wymagają przeprowadzenia 

postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. 

Konsekwencją ustalenia w toku postępowania okoliczności, Ŝe niniejsze postępowanie 

dotyczy sprawy, która nie podlega rozstrzygnięciu co do jej istoty przez organ administracji 

jest wydanie decyzji o umorzeniu postępowania. 
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PoniewaŜ w rozpatrywanym przypadku została wydana decyzja umarzająca postępowanie w 

sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje opisanego 

we wniosku przedsięwzięcia, zgodnie z art.9 ust 1 pkt 1  i ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 

2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. nr 225, poz. 1635 z późn. zm.) opłata podlega zwrotowi na 

wniosek złoŜony przez GEO-GUM” s.c. Jan Białas, Władysław Białas ul. Rolna 1 26-300 

Opoczno. 

 

P o u c z e n i e 

Od niniejszej decyzji słuŜy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego 

w Piotrkowie Tryb. za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej 

decyzji. 

Otrzymują: 
1. „GEO-GUM” s.c. 

Jan Białas, Władysław Białas 
ul. Orzechowa 2 
26-300 Opoczno 

2. a/a 
 

Do wiadomości: 
1. PPIS w Opocznie 
2. Starostwo Powiatowe w Opocznie 

               ul. Kwiatowa 1a 


