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REGIONALNY DYREKTOR 

OCHRONY ŚRODOWISKA 
W WARSZAWIE 

Warszawa, dnia 24 września 2020 r. 

WOOŚ-I.4220.403.2020.AGO.4 

 

Wójt Gminy Zawidz 

ul. Mazowiecka 24 

09-226 Zawidz Kościelny 

 

OPINIA 

 
Na podstawie art. 64 ust. 3 i 4 w związku z art. 64 ust. 1 pkt 1 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. z 2020 r. poz. 283, 

ze zm., zwanej dalej „ustawą ooś”), po uwzględnieniu wniosku Wójta Gminy Zawidz, znak: 

OŚ.6220.2.2020, data wpływu do tutejszego organu w dniu 11 marca 2020 r., uzupełnionego przez 

Wójta Gminy Zawidz pismami: znak: OŚ.6220.2.6.2020, data wpływu do tutejszego organu w dniu 

24 kwietnia 2020 r., znak: OŚ.6220.2.8.2020, data wpływu do tutejszego organu w dniu 15 czerwca 

2020 r., znak:OŚ.6220.2.10.2020, data wpływu do tutejszego organu w dniu 18 sierpnia 2020 r., znak: 

OŚ.6220.2.11.2020, data wpływu do tutejszego organu w dniu 11 września 2020 r., o wydanie opinii 

co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, 
 

wyrażam opinię, że 
 

dla przedsięwzięcia „budowy budynku chlewni o obsadzie 73.50 DJP w miejscowości Krajewice 

Duże gm. Zawidz, dz. nr ew. 40/2”, nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na środowisko. 
 

Wójt Gminy Zawidz wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie 

(zwanego dalej „Regionalnym Dyrektorem”) z wnioskiem o wydanie opinii co do konieczności 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ustalenie zakresu ewentualnego raportu 

o oddziaływaniu na środowisko ww. przedsięwzięcia wraz z niezbędną dokumentacją, tj. wnioskiem 

o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, kartą informacyjną przedsięwzięcia (zwaną 

dalej „kip”), informacją o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu, na 

którym zlokalizowana będzie planowana inwestycja oraz oświadczeniem wraz z uzasadnieniem, czy 

wnioskodawca jest podmiotem zależnym od jednostki samorządu terytorialnego, dla której organem 

wykonawczym w rozumieniu art. 24m ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

jest organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 
 

W przedmiotowej sprawie należy zważyć co następuje. 
 

W ww. wystąpieniu Wójt Gminy Zawidz wskazał, że przedmiotowa inwestycja zalicza się do grupy 

przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 104 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 1839). 
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Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie budynku chlewni w systemie chowu na 

rusztach (bezściółkowego) o obsadzie wynoszącej 73,5 DJP. Istniejąca obsada zwierząt (trzody 

chlewnej) w gospodarstwie wynosi 42 DJP. Planowana inwestycja znajduje się w odległości ok. 120 m 

od najbliższego sąsiedniego budynku mieszkalnego. 
 

Przedsięwzięcie znajduje się na obszarze przekształconym antropogenicznie, budynek zostanie 

zrealizowany na terenie istniejącego gospodarstwa.  

Inwestycja znajdować się będzie poza obszarami objętymi ochroną na mocy przepisów ustawy z dnia 

16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, ze zm.). 

Najbliższym obszarem Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 jest obszar specjalnej ochrony 

ptaków Doliny Wkry i Mławki PLB140008, oddalony o około 17,6 km od planowanej inwestycji. 

Działka objęta wnioskiem znajduje się poza granicami korytarzy ekologicznych. Z uwagi na fakt, iż 

realizacja inwestycji będzie miała miejsce w obrębie przekształconym antropogenicznie, nie dojdzie 

do zniszczenia różnorodności biologicznej terenu.  

Po przeprowadzeniu analizy informacji zawartych w kip stwierdza się, że inwestycja objęta 

wnioskiem nie będzie w sposób znaczący negatywnie oddziaływać na środowisko przyrodnicze. 

W związku z powyższym, postanawiam stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny 

oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000. 
 

Po przeprowadzeniu wnikliwej analizy dostarczonych wraz z wnioskiem materiałów, uwzględniając 

łącznie uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, wyrażam opinię o braku 

konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 
 

Niniejsza opinia nie zwalnia Inwestora/Wnioskodawcy od uzyskania wymaganych odrębnymi 

przepisami decyzji, uzgodnień lub zezwoleń. 
 

Jednocześnie zwracam się do Wójta Gminy Zawidz, mając na uwadze zasady postępowania 

uregulowane w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 256, ze zm., zwanej dalej „k.p.a.”), w tym art. 9 i 10 k.p.a., o poinformowanie 

stron postępowania o wydaniu niniejszej opinii. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Adresat 

2. aa 

Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska w 

Warszawie 
 

Arkadiusz Siembida 
/podpisano elektronicznie/ 


