
Białowieża, dnia 8 maja 2012 r. 

INFORMACJA 
WÓJTA GMINY BIAŁOWIEŻA 

o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie uzyskania decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 

Na podstawie art. 21 ust. 1, ust. 2 pkt. 9, art. 38 oraz art. 85 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 (Dz. U. 
Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) oraz na podstawie art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) 

PODAJĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI INFORMACJĘ 

O wydaniu w dniu 8 maja 2012 r. decyzji znak sprawy: ŚR.6220.4.2012 umarzającej 
postępowanie administracyjne w przedmiocie uzyskania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kręgielni wraz z zapleczem 
towarzyszącym, budowie minigolfa oraz placu zabaw dla dzieci na działce nr ewidencyjny 
1275/4 w obrębie Białowieża, w miejscowości Białowieża. 

Informacja o wydaniu przedmiotowej decyzji została umieszczona w publicznie 
dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego 
ochronie prowadzonym przez tutejszy urząd. Z jej treścią oraz zgromadzoną dokumentacją 
sprawy (w tym pismami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hajnówce) można zapoznać się w 
Urzędzie Gminy Białowieża, ul. Sportowa 1, w pokoju nr 6 , w godzinach pracy urzędu. 

Wójt Gminy Białowieża przed wydaniem przedmiotowej decyzji zasięgnął opinii 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hajnówce. 

Planowane przedsięwzięcie nie mieści się w § 2 i 3 rozporządzenia Rady Ministrów z 
dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1297). 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. Nr 199, poz. 1227 
ze zmianami) uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymagane jest dla 
planowanych przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko lub 
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 

Wójt Białowieży po wnikliwym przeanalizowaniu zgromadzonego materiału 
dowodowego stwierdził, że dla planowanego przedsięwzięcia nie jest wymagane uzyskanie 



decyzji środowiskowej, a tym samym nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania 
przedmiotowej inwestycji na środowisko. 

W związku z brakiem podstaw prawnych do określenia środowiskowych 
uwarunkowań , zgodnie z art. 105 § ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego ( Dz. U z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) jeżeli postępowanie z 
jakichkolwiek przyczyn staje się bezprzedmiotowe, organ administracji publicznej wydaje 
decyzję o umorzeniu postępowania. 

Informacja o wydaniu przedmiotowej decyzji została podana do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w 
publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym 
przez tutejszy Urząd na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Białowieża, oraz umieszczenie na tablicy ogłoszeń 
tutejszego Urzędu. 


