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Opoczno, dnia 19.01.2009r. 

GKMiOŚ. 7632/1/DN/09 

 

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 rozdzielczej sieci wodociągowej w 

miejscowości Januszewice, gmina Opoczno. 

 

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

Wnioskiem z dnia 08 stycznia 2009r. Pan Stefan Panfil zam. przy ul. Spacerowej 14/28,              

26-200 Opoczno działający z upowaŜnienia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej                 

Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Krótkiej 1, 26-300 Opoczno wystąpił o wydanie decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na 

budowie rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Januszewice, gmina Opoczno. 

Będzie to sieć rozdzielcza doprowadzająca wodę do sześciu posesji w miejscowości 

Januszewice. Zapotrzebowanie na wodę wyniesie 6,0 m3/dobę. 

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               
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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. 

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.  

Przedstawione we wniosku parametry przedsięwzięcia nie uprawniają do zaliczenia 

powyŜszego przedsięwzięcia do jakiejkolwiek kategorii przedsięwzięć wymienionych w 

powyŜszym rozporządzeniu. 

RównieŜ, jak to ustalono na podstawie zebranych dowodów, planowane przedsięwzięcie nie 

naleŜy do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar NATURA 2000. 

Po przeanalizowaniu dokumentów przedstawionych przez inwestora 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. 

Mając powyŜsze na względzie, zgodnie z art. 105 § 1 K.p.a. stanowiącym, Ŝe gdy 

postępowanie z jakichkolwiek przyczyn stało się bezprzedmiotowe, organ administracji 

państwowej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania - orzeczono jak w sentencji. 

 

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. Pan Stefan Panfil 

ul. Spacerowa 14/28 
26-300 Opoczno 

2. a/a 
 

 


