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W nawiązaniu do pisma Wójta Gminy Zawidz z dnia 13 maja 2020 r., znak: OŚ.6220.4a.2020, 

uzupełnionego pismem Wójta Gminy Zawidz z dnia 18 czerwca 2020 r., znak: OŚ.6220.4b.2020, 

dotyczącego wydania opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 

oraz ustalenia zakresu ewentualnego raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia 

polegającego na rozbudowie budynku inwentarskiego o wielkość chowu 39.2 DJP na działkach  

o nr ew. 310, 311 w miejscowości Osiek gmina Zawidz, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska  

w Warszawie (zwany dalej „Regionalnym Dyrektorem”) odmawia wydania opinii co do konieczności 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. inwestycji i stwierdza, co następuje. 
 

Na prośbę Wójta Gminy Zawidz zawartą w ww. piśmie z dnia 15 maja 2020 r. wykorzystano  

w niniejszym postępowaniu: wniosek z dnia 16 marca 2020 r. o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach, kartę informacyjną przedsięwzięcia (zwaną dalej „kip”), informację o braku 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu inwestycji oraz oświadczenie  

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, złożone w prowadzonym w tutejszym organie postępowaniu znak:  

WOOŚ-I.4221.88.2020.ML. 
 

W ww. piśmie Wójta Gminy Zawidz z dnia 18 czerwca 2020 r. zakwalifikowano przedmiotową 

inwestycję do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko 

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, 

zwanego dalej „rozporządzeniem RM”).  

 
Ze stron 1 i 2 kip wynika, że przedmiotowa inwestycja nie należy do przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko i nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach. Planowane przedsięwzięcie polega na rozbudowie istniejącego budynku chlewni  

o obsadzie 63 DJP. Po rozbudowie o obsadę 39,2 DJP łączna docelowa wielkość chowu wyniesie 

102,2 DJP. Jest to pierwsza rozbudowa, a odległość rozbudowywanego budynku inwentarskiego  

od najbliższych mieszkalnych budynków sąsiedzkich wynosi ok. 45-50 m. 
 
Przyjęta przez Wójta Gminy Zawidz kwalifikacja planowanej inwestycji do § 3 ust. 1 pkt 104 lit. a 

rozporządzenia RM jest niewłaściwa, gdyż dotyczy stanu docelowego, a nie części nowej  

tzn. planowanej (tu obsada jedynie 39,2 DJP). W związku z powyższym tutejszy organ rozważył  

kwalifikację planowanej inwestycji (tzn. rozbudowy instalacji) do § 3 ust. 2 pkt 2 w związku  

z § 3 ust. 1 pkt 104 lit. a rozporządzenia RM, porównując obsadę istniejącą, planowaną (nową)  
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i docelową w DJP. Zgodnie z kip w istniejącej chlewni przekroczony został próg „nie mniej  

niż 40 DJP” określony w § 3 ust. 1 pkt 104 lit. a rozporządzenia RM, ale jednocześnie planowana 

rozbudowa (nowa cześć) o wielkość chowu 39,2 DJP (nie osiągnie ww. progu 40 DJP) i jest 

wyłączona z przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.  

Ww. wyłączenie wynika z zapisu § 3 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia RM, tj. „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; w przypadku  

gdy jest to druga lub kolejna rozbudowa, przebudowa lub montaż, sumowaniu podlegają parametry  

tej rozbudowy, przebudowy lub montażu z poprzednimi rozbudowami, przebudowami lub montażami, 

o ile nie zostały one objęte decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach”. Podsumowując, 

przedmiotowa rozbudowa budynku inwentarskiego nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach. 

 
Zgodnie z art. 71 ust. 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. z 2020 r. poz. 283, ze zm., zwanej dalej „ustawą ooś”) uzyskanie decyzji  

o środowiskowych uwarunkowaniach możliwe jest tylko dla planowanych przedsięwzięć mogących 

zawsze znacząco i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 

 

W związku z powyższym przedmiotowe przedsięwzięcie nie należy do przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w art. 71 ust. 2 ustawy ooś. Dlatego też, brak 

jest podstaw prawnych do wydania przez Regionalnego Dyrektora opinii co do konieczności 

przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Adresat 

2. aa. 

Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska w Warszawie 

 
Arkadiusz Siembida 

/podpisano elektronicznie/ 


