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D e c y z j a

Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania 
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) w związku z art. 71, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 
1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. z 2018r., poz. 2081) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 
listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 
(tj. Dz. U. z 2016r. poz.71), po rozpatrzeniu wniosku Pana Jarosława Szczerby, ul. Grudki 34, 
17-230 Białowieża, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 
przedsięwzięcia pn.: „Budowa trzech budynków usługowych oraz budynku gospodarczego 
wraz z pełną infrastrukturą”, na działce nr ewidencyjny 128, położonej w obrębie 
geodezyjnym Zastawa-Krzyże, gmina Białowieża,

umarzam

postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 
przedsięwzięcia pn.: „Budowa trzech budynków usługowych oraz budynku gospodarczego 
wraz z pełną infrastrukturą”, planowanego na działce nr ewidencyjny 128, położonej w 
obrębie geodezyjnym Zastawa-Krzyże, gmina Białowieża.

U z a s a d n i e n i e

W dniu 07.12.2018 roku w tutejszym Urzędzie złożony został wniosek Pana Jarosława 
Szczerby, ul. Grudki 34, 17-230 Białowieża o wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa trzech budynków usługowych oraz 
budynku gospodarczego wraz z pełną infrastrukturą”, na działce nr ewidencyjny 128, położonej 
w obrębie geodezyjnym Zastawa-Krzyże, gmina Białowieża.

Do wniosku dołączone zostały dokumenty wymagane ustawowo tj.:
1) karta informacyjna o planowanym przedsięwzięciu,
2) kopia mapy ewidencyjnej obejmująca przewidywany teren, na którym będzie realizowane 
przedsięwzięcie i obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,
3) wypis z ewidencji gruntów przewidywanego terenu.

Zgodnie z art. 59 ust.l ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r. poz. 2081), przeprowadzenia oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wymaga realizacja planowanego 
przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz mogącego 
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, jeśli obowiązek przeprowadzenia oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko został stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1 
ww. ustawy, po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej w Białymstoku. W dniu 12.12.2018 roku Wójt Gminy Białowieża zwrócił



się do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku, Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Hajnówce oraz Zarządu Zlewni w Białymstoku o wyrażenie opinii 
co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego 
przedsięwzięcia oraz określenie ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu 
przedsięwzięcia na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku pismem znak: 
WOOŚ.4220.376.2018.JC z dnia 17.12.2018 roku stwierdził, że przedmiotowa inwestycja nie 
stanowi przedsięwzięcia w rozumieniu zapisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 
listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 
(t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 71) więc nie wymaga uzyskania decyzji środowiskowej.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnówce pismem z dnia 14.12,2018r. 
znak: NZ.4461.33.2018, wezwał inwestora do uzupełnienia informacji zawartych w karcie 
informacyjnej przedsięwzięcia polegającej na „Budowie trzech budynków usługowych oraz 
budynku gospodarczego wraz z pełną infrastruktura” realizowanego na działce nr 128 obręb 
Zastawa-Krzyże, w Białowieży, brakujące informację uzupełniono w dniu 18.12.2018 r. 
Zgodnie z opinią sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hajnówce 
znak: NZ.4461.33.2018 z dnia 19.12.2018 r., nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki 
Wodnej w Białymstoku pismem znak: BI.RZŚ.436.358.2018.IK z dnia 03.01.2019 roku 
stwierdził, że przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne nie stanowi przedsięwzięcia 
wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71 t.j.)

Inwestycja, której dotyczy wniosek polegać będzie na budowie: trzech budynków 
usługowych wolnostojących wznoszonych metodą tradycyjną w następującej technologii: ławy 
fundamentowe -  żelbetonowe, ściany fundamentowe -  murowane z bloczków betonowych lub 
wykonane na mokro, ściany nadziemne -  wykonane w konstrukcji szkieletu drewnianego, dach 
dwuspadowy konstrukcja dachu drewniana, pokryta blachą; budynku gospodarczego a także 
niezbędnej infrastruktury technicznej.

Mając na uwadze zakres, skalę i charakter inwestycji stwierdzono, że nie występuje 
ryzyko znacznego wpływu na obszar Natura 2000, w tym na stan siedlisk przyrodniczych, 
gatunków roślin i zwierząt i ich siedlisk, dla których ochrony zostały one wyznaczone, 
związane z jej realizacją. Nie istnieją przesłanki przemawiające za koniecznością 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 Puszcza Białowieska dla 
planowanego przedsięwzięcia.

Postępowanie przeprowadzono zawiadamiając strony postępowania administracyjnego 
na piśmie oraz zamieszczając zawiadomienia na stronie internetowej w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu Gminy Białowieża i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy 
Białowieża.

Analiza wewnętrzna zgromadzonego materiału dowodowego, w tym karty 
informacyjnej przedsięwzięcia oraz w/w opinii pozwala stwierdzić, że przedsięwzięcie pn.: 
„Budowa trzech budynków usługowych oraz budynku gospodarczego wraz z pełną 
infrastrukturą”, na działce nr ewidencyjny 128, położonej w obrębie geodezyjnym Zastawa- 
Krzyże, gmina Białowieża, nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz charakterystykę projektowanego przedsięwzięcia 
przedstawioną w Karcie informacyjnej przedsięwzięcia, stwierdza się, że przedmiotowa 
inwestycja nie jest zaliczono do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać 
na środowisko wymienionych w § 2 i § 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada



2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. 
U. z 20I6r., poz. 71), i nie wymaga wykonania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie z art. 105 § 1 Kpa, jeżeli postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się 
bezprzedmiotowe, organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji niniejszej decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego 
w Białymstoku ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok za pośrednictwem Wójta Gminy 
Białowieża w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Otrzymują:
1. Wnioskodawca.
2. Strony postępowania w drodze zawiadamiania -  obwieszczenia.
3. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku.
4. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnówce.
5. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki 

Wodnej w Białymstoku
6. Strony internetowa i tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Białowieża.
7. a/a.


