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DECYZJA 

o umorzeniu postępowania 

Na podstawie art. 105§ 1 kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98 , 
poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 96 ust. 3 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 ze,zm.) 

orzekam 

umorzyć jako bezprzedmiotowe postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : budowie przystani 
wraz z pawilonem- przechowalnią i wypożyczalnią sprzętu wodnego, odtworzeniu 
historycznego kształtu linii brzegowej i układu 4 wysepek oraz od mu leniu 60 cm warstwy 
dwóch stawów połączonych kanałem o łącznej powierzchni lustra wody 5,85 ha i średniej 
głębokości : do 1 m- zlokalizowanych na terenie Parku Pałacowego w Białowieży, nr. działki 
635/9 obręb Zastawa-Krzyże. 

UZASADNIENIE 

Białowieski Park Narodowy wystąpił do Wójta Gminy Białowieża z wnioskiem o wydanie 
decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na : budowie przystani wraz z 
pawilonem- przechowalnią i wypożyczalnią sprzętu wodnego, odtworzeniu historycznego 
kształtu linii brzegowej i układu 4 wysepek oraz odmuleniu 60 cm warstwy dwóch stawów 
połączonych kanałem o łącznej powierzchni lustra wody 5.85 ha i średniej głębokości : do 1 
m- zlokalizowanych na terenie Parku Pałacowego w Białowieży, nr. działki 635/9 obręb 
Zastawa-Krzyże. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w 
sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko ( Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.), precyzujące 
przedsięwzięcia podlegające konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie 
oceny oddziaływania na środowisko, nie wymienia opisywanego przedsięwzięcia. 
Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 
2000 „Puszcza Białowieska" (kod: PLC 200004) wyznaczonym rozporządzeniem Ministra 
Środowiska z dnia 21 lipca 2004r. (Dz. U. nr 229, poz. 2313) oraz w granicach specjalnego 
obszaru ochrony siedlisk „Puszcza Białowieska" (kod:PLC200004) więc zakwalifikowane 
zostało do grupy III, dla której możliwe jest jedynie przeprowadzenie oceny oddziaływania na 
obszar Natura 2000 przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Białymstoku.. 
Zgodnie z art. 71 ust. 2 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 ze zm.) uzyskanie decyzji 
środowiskowej jest wymagane dla planowanych: przedsięwzięć mogących zawsze znacząco 
oddziaływać na środowisko oraz dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco 



oddziaływać na środowisko. Ponieważ planowana inwestycja nie należy do żadnej z 
wymienionych grup, to nie wymaga uzyskania decyzji_o środowiskowych uwarunkowaniach-
Postępowanie w tej sprawie stało się bezprzedmiotowe , zatem należało umorzyć 
postępowanie na podstawie art. 105§ 1 Kpa. 

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji niniejszej decyzji. 

Pouczenie 

Od decyzji niniejszej przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego 
Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, ul. Mickiewicza nr 3, za pośrednictwem Wójta 
Gminy Białowieża w terminie 14 dni od dat)'jej doręczenia 

Otrzymują: 
1. Białowieski Park Narodowy 
2. BIPUG Białowieża 
3. tablica ogłoszeń UG Białowieża 
4. a/a 


