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Łambinowice, 29.09.2022 r. 

OŚ.6220.03.2019 

 
DECYZJA 

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

administracyjnego  (Dz.U. z 2022 r. poz. 2000) - dalej zwany kpa, w związku z art. 63 ust. 1 ustawy  
z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 
poz. 1029 ze zm.)   

      UMARZAM 
w całości postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa fermy drobiu na gruntach miejscowości Jasienica 
Dolna” usytuowanej na działce nr 115, obręb ewidencyjny Jasienica Dolna.  
 

          UZASADNIENIE 
Wnioskiem z dnia 24.01.2019 r. inwestor Pan Henryk Baron zam.                         , wystąpił  

o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla pn. „Budowa fermy drobiu na gruntach 
miejscowości Jasienica Dolna” usytuowanej na działce nr 115 obręb Jasienica Dolna.  

We wniosku Inwestor wskazał, że planowane przedsięwzięcie, kwalifikuje się do 
przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z zapisami § 3 
ust. 1 pkt 102 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71), dla którego 
zgodnie z art. 71 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnieniu informacji  
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko, uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest 
wymagane, a sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane.  

W dniu 11.02.2019 r. tutejszy organ wszczął postępowanie ws. uzgodnienia środowiskowych 
uwarunkowań zgody na realizację ww. przedsięwzięcia oraz w dniu 26.02.2019 r. przeprowadził 
konsultacje społeczne z mieszkańcami wsi Jasienicy Dolnej.  

Ponadto na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  
o ocenach oddziaływania na środowisko, w dniu 20.03.2019 r. tutejszy organ wystąpił do 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Nysie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego 
Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, o opinię co do konieczności przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko.  

Pismem z dnia 29.03.2019 r. nr WOOŚ.4220.77.2019.AW Regionalny Dyrektor Ochrony 
Środowiska w Opolu wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia istnieje potrzeba 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ustalił zakres raportu, zgodnie z art. 66 
ustawy z dnia 3 października 2008 r. ooś, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu na stan powietrza 
atmosferycznego, związanego z emisją odorów, klimatu akustycznego na najbliższych terenach 
chronionych, środowisko gruntowo-wodne, zmiany klimatu ich łagodzenie jak również 
przystosowania do tych zmian oraz odporności przedsięwzięcia na klęski żywiołowe, a także wnikliwej 
analizy konfliktów. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nysie opinią z dnia 01.04.2019 r. nr 
NZ.4315.10.2019.HW wnioskował o nałożenie na inwestora obowiązku przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. Natomiast 
opinią z dnia 10.05.2019 r. nr WR.RZŚ.435.418.2019.NR z-ca Dyrektora Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie stwierdził, 
że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko.  

W dniu 22.05.2019 r. postanowieniem nr OŚ.6220.03.2019.MG, tutejszy organ nałożył na 
inwestora, obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego 
przedsięwzięcia i określił zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.  

Następnie zgodnie z art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  
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o ocenach oddziaływania na środowisko, postanowieniem z 27.05.2019 r. nr OŚ.6220.03.2019.MG 
postępowanie w przedmiotowej sprawie zostało zawieszone, do czasu przedłożenia przez inwestora 
raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 

Art. 63 ust. 5a ustawy ooś jeżeli w terminie 3 lat od dnia zawieszenia postepowania (…), 
strona nie złoży raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, żądanie wszczęcia 
postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach uważa się za 
wycofane.  

Nie ulega wątpliwości, że ww. przepis znajduje zastosowanie w niniejszej sprawie. 
Zgodnie z art. 105 § 1 kpa gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się 

bezprzedmiotowe w całości albo w części, organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu 
postępowania odpowiednio w całości albo w części. 

Inwestor w wyznaczonym terminie nie złożył raportu o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na 
środowisko. W związku z powyższym tutejszy organ uznał, że w niniejszej sprawie spełnione zostały 
przesłanki umorzenia postępowania administracyjnego, określone w przytoczonym powyżej artykule 
i w związku z tym orzeczono jak w sentencji. 

 
POUCZENIE 

1. Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego 
Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od 
daty jej doręczenia. 

2. Zgodnie z art. 127a Kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec 
się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał 
decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się 
prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się 
ostateczna i prawomocna. 

3. Ostateczność decyzji musi zostać potwierdzona przez organ wydający decyzję, poprzez 
zamieszczenie w niej odpowiedniej klauzuli. 

 
 

z up. Wójta Gminy  
        /-/ Jerzy Rosiński 
        Sekretarz Gminy 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Otrzymują: 
 

1. Pan Henryk Baron 
2. Strony postępowania poprzez podanie do publicznej wiadomości (art. 49 k.p.a.)  

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia* 
3. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu 
4. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (decyzja 

ostateczna) 
5. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nysie (decyzja ostateczna) 
6. a/a 

 
*Liczba stron postępowania przekracza powyżej 10 stosuje się przepis art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego, w związku z art. 74 ust. 3 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, podano do publicznej wiadomości (tablica 
ogłoszeń UG Łambinowice, strona internetowa Urzędu Gminy-BIP, tablica sołectwa Jasienica Dolna) 
 
wyk. Agnieszka Krzyżanowska 


