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Wysokie Mazowieckie, 2021.03.18 

Wójt Gminy Wysokie Mazowieckie 

RIR.6220.3.2021 

 

Decyzja 

Na podstawie art. 105 § 1. ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256 ze zm.) w związku z wnioskiem z dnia 07.01.2021 Pana 

Bartłomieja Olechwierowicza, zam. Tybory-Kamianka 10, 18-200 Wysokie Mazowieckie 

postanawiam 

umorzyć postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 

przedsięwzięcia polegającego na „Budowie silosu na kiszonkę, montaż instalacji fotowoltaicznej oraz 

zwiększenie docelowej obsady gospodarstwa do 65 DJP na działkach ewidencyjnych 1/6,144, 170, 

8/2, 8/3 położonych w obrębie gruntów miejscowości Tybory-Kamianka, gm. Wysokie 

Mazowieckie” 

UZASADNIENIE 

Do Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie w dniu 07.01.202l r. wpłynął wniosek Pana Bartłomieja 

Olechwierowicza, zam. Tybory-Kamianka 10, 18-200 Wysokie Mazowieckie o wydanie decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie silosu na kiszonkę, 

montaż instalacji fotowoltaicznej oraz zwiększenie docelowej obsady gospodarstwa do 65 DJP na 
działkach ewidencyjnych 1/6, 144, 170, 8/2, 8/3 położonych w obrębie gruntów miejscowości Tybory- 

Kamianka, gm. Wysokie Mazowieckie”. Wnioskodawca przedłożył oświadczenie, iż w wyniku 
weryfikacji właścicieli działek w obszaru znajdującego się w odległości 100 m od granicy terenu, na 

którym będzie realizowane przedsięwzięcie liczba właścicieli działek, czyli stron postępowania w 
przedmiotowej sprawie przekracza 10. 

Do wniosku dołączono wymagane dokumenty, w tym m. in. kartę informacyjną przedsięwzięcia z 
wersją elektroniczną, mapy, itp. 

Wnioskowane przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane do II grupy przedsięwzięć wymienionych 
w § 3 ust. 1 pkt 104 lit b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839 ze zm.), dla 
których sporządzenie raportu może być wymagane. 

Organ prowadzący postępowanie pismem nr RIR.6220.3.2021 z dnia 19.01.2021r. wystąpił do 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wysokiem Mazowieckiem, Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody 
Polskie Zarządu Zlewni w Białymstoku z prośbą o wyrażenie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia 

oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia. W toku analizy Państwowego 
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Białymstoku stwierdzono, że teren objęty 

zakresem przedsięwzięcia zlokalizowany jest w obszarze zlewni środkowej Narwi, co powoduje 
właściwość miejscową Zarządu Zlewni w Ostrołęce do zaopiniowania przedmiotowej sprawy. Pismem z 

dnia 26.01.2021 r. Dyrektor Zarządu Zlewni w Białymstoku przekazał wniosek Wójta Gminy Wysokie 
Mazowieckie zgodnie z właściwością do Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce. W opiniach organy nie 

stwierdziły potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego 
przedsięwzięcia. 

Uzyskane opinie od organów współdziałających oraz ocena rodzaju i skali przedsięwzięcia, 
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dokonana także w kontekście możliwości wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 63 ust. 1 i art. 

82 ustawy OOŚ nie wskazują na potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego 
przedsięwzięcia na środowisko. 

Zgodnie z opinią Regionalnego Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku planowana 
inwestycja, polegająca na „Budowie silosu na kiszonkę, montażu instalacji fotowoltaicznej oraz 

zwiększeniu docelowej obsady gospodarstwa do 65 DJP na działkach ewidencyjnych 1/6, 144, 170, 
8/2,8/3 położonych w obrębie gruntów miejscowości Tybory- Kamianka, gm. Wysokie Mazowieckie” nie 

jest przedsięwzięciem w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w 
sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) i nie 

wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 
Jak wynika z karty informacyjnej przedsięwzięcia, inwestycja będzie polegała na budowie silosu 

na kiszonkę oraz montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy 19,72 kWp na budynku obory. Obecnie 
inwestor w dwóch budynkach inwentarskich prowadzi chów bydła o obsadzie 54 DJP, co stanowi 

przedsięwzięcie wymienione w § 3 ust. 1 pkt 104 lit. b ww. rozporządzenia. 
Po realizacji inwestycji inwestor zamierza wykorzystać istniejące miejsca w budynku obory i 

zwiększyć docelową obsadę w gospodarstwie do 65 DJP, nastąpi zatem wzrost obsady zwierząt o 11 DJP. 
Planowana inwestycja spowoduje wzrost produkcji zwierzęcej o 11 DJP, więc zgodnie z § 3 ust. 2 

pkt 2 powyższego rozporządzenia inwestycji nie można zakwalifikować jako przedsięwzięcia 
wymienionego § 3 ust. 1 pkt 104, ponieważ wzrost obsady nie osiągnie wymaganego progu 40 DJP. 

Zgodnie bowiem z treścią § 3 ust. 2 pkt 2 ww. rozporządzenia: 
„Do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się również 

przedsięwzięcia polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego lub zrealizowanego 
przedsięwzięcia wymienionego w ust. 1, z wyłączeniem przypadków, w których ulegająca zmianie lub 

powstająca w wyniku rozbudowy, przebudowy lub montażu część realizowanego lub zrealizowanego 
przedsięwzięcia nie osiąga progów określonych w ust. 1, o ile zostały one określone”. 

Budowa silosu paszowego oraz instalacja paneli fotowoltaicznych na dachu budynku także nie 
stanowi przedsięwzięcia wymienionego w ww. rozporządzeniu i nie wymaga uzyskania decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach. 
Zgodnie bowiem z art. 71 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2020 r. poz. 283 t. j. ze zm.) uzyskanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach jest wymagane jedynie dla planowanych: 
- przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko; 

- przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 
Katalog przedsięwzięć wymagających uzyskania decyzji środowiskowej określony jest w 

Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 t. j.). 

Analizowany obszar zlokalizowany jest poza formami ochrony przyrody w rozumieniu ustawy o 
ochronie przyrody. 

Ze względu na charakter przedsięwzięcia oraz jego lokalizację ryzyko znaczącego wpływu na 
przedmiot ochrony oraz integralność obszarów Natura 2000 nie występuje. 

Oddziaływanie planowanego zamierzenia inwestycyjnego będzie miało zasięg lokalny (brak 
transgranicznego oddziaływania) i krótkotrwały (związany z czasem realizacji). 

Wypełniając wymóg art. 10 § 1 Kpa tut. organ pismem z dnia 17.02.2021r. (ogłoszono w B1P 
urzędu) zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy OOS zawiadomił strony postępowania o zebraniu pełnego 

materiału dowodowego w przedmiotowej sprawie. Jednocześnie organ zawiadomił strony o możliwości 
zapoznania się z pełnym materiałem dowodowym oraz o możliwości składania uwag i wniosków w 

przedmiotowej sprawie. 
W trakcie prowadzonego postępowania strony postępowania nie zgłosiły żadnych uwag i 

wniosków. 
Organ prowadzący postępowanie podziela zdanie organu opiniującego - Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska w Białymstoku, iż przedmiotowa inwestycja nie stanowi przedsięwzięcia mogącego 
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu zapisów rozporządzenia z dnia 10 

września 2019 r.w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 
2019r. poz. 1839 t. j.), zatem nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o 
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środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 

na środowisko (Dz. U. z 2020r. poz. 283 ze zm.), uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
jest wymagane jedynie dla planowanych: przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na 

środowisko i przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 
Brak elementu w stosunku administracyjnoprawnym w postaci przepisu nakazującego 

rozstrzygnięcie o żądaniu strony poprzez wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

przesądza o bezprzedmiotowości postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek strony. 

Bezprzedmiotowość postępowania skutkuje wydaniem decyzji o umorzeniu postępowania w myśl art. 

105 § 1 Kpa. 

Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji niniejszej decyzji. 

Dane dotyczące wniosku oraz niniejszej decyzji zostały umieszczone w publicznie dostępnym 

wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. 

Wskazana w piśmie data decyzji jest jednocześnie dniem publicznego ogłoszenia, udostępnienia 

w BIP. Decyzje uznaje się za dostarczoną, po upływie 14 dni od dnia wskazanego w decyzji ogłoszenia. 

POUCZENIE 

1. Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w 
Łomży za pośrednictwem Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie w terminie 14 dni od dnia doręczenia 

decyzji. 
2. Zgodnie z art. 127a Kpa strony mogą w trakcie biegu terminu odwołania - zrzec się prawa do 

wniesienia odwołania doręczając organowi stosowne oświadczenie. 
3. Zrzeczenie się tego prawa przez ostatnią ze stron postępowania, czyni decyzję ostateczną i 

prawomocną. 

Z up. Wójta 

Sylwia Katarzyna Grochowska 

Kierownik Referatu Infrastruktury i Rozwoju 
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Otrzymują: 

1. Wnioskodawca 

2. Pozostałe strony postępowania w trybie art. 49 Kpa poprzez ogłoszenie 

3. Organy współdziałające na podstawie art. 74 ust. 4 ustawy OOS 

4. A/a. 

 

 

 

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych. 

- Administratorem zbieranych i przetwarzanych danych osobowych jest Urząd Gminy Wysokie 

Mazowieckie, ul. Mickiewicza 1 A, 18-200 Wysokie Mazowieckie. Może Pan/Pani skontaktować się z 
nami osobiście, poprzez korespondencję tradycyjną lub telefonicznie pod numerem 86 2752627 

- W celu uzyskania informacji dotyczących przetwarzanych przez UG danych osobowych może się 
Pan/Pani skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem korespondencji e- mail 

kierowanej na adres: iodugwm@gminawysokiemazowieckie.pl 
- Pana/Pani dane osobowe zebraliśmy na podstawie przyjętych wniosków i prowadzonej z Panem/Panią 

korespondencji. Dodatkowo dane te mogą być uzupełniane o dane osobowe pochodzące z innych źródeł 
- od organów administracji publicznej, w szczególności z centralnych systemów informatycznych. 

- Zbierane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań publicznych wynikających z 
przepisów prawa. Przetwarzanie tych danych jest niezbędne do prawidłowego i sprawnego przebiegu 

zadań publicznych realizowanych przez UG. 
- Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom w szczególności na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa. W usprawiedliwionych przypadkach dane te mogą być udostępnione, 
na podstawie umów gwarantujących bezpieczeństwo danych osobowych, instytucjom świadczącym 

usługi serwisowe, gwarancyjne oraz wsparcia merytorycznego/organizacyjnego. 
- Pana/ Pani dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do zrealizowania zadania lub 

zadań w związku z którymi zostały zebrane. Po zakończeniu realizacji tych zadań dane osobowe będą 
przetwarzane wyłącznie w calach archiwalnych zgodnie z obowiązującą w jednostce instrukcją 

archiwalną. 
- Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści podanych danych oraz możliwość ich uzupełnienia i 

aktualizowania. Ma Pan/Pani prawo żądać ograniczenia przetwarzania danych. 
- Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku przetwarzania 

zebranych danych osobowych w sposób sprzeczny z rozporządzeniem RODO. 

mailto:iodugwm@gminawysokiemazowieckie.pl

