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ZWS.6220.1.2019    POSTANOWIENIE   

    
 Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2018 poz. 2096), w związku z art. 63 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. z 

2018 poz. 2081), a także § 3 ust. 1 pkt. 102 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 

2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływań na środowisko (Dz.U. z 

2016 poz. 71) w myśl którego przedsięwzięcie zaliczane jest do przedsięwzięć mogących 

potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, inwestycja kwalifikowana jest jako „chów 

lub hodowla zwierząt, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 51, w liczbie nie mniejszej niż 60 

dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP);” po rozpatrzeniu wniosku Roberta 

Dmochowskiego, zam. Niziołki Dobki 14, 18-208 Kulesze Kościelne wszczęto postępowanie w 

sprawie wydania decyzji środowiskowej na realizację przedsięwzięcia   polegającego na  

„Budowie obory do łącznej obsady w gospodarstwie nie większej niż 106 DJP, budowie płyty 

gnojowej o powierzchni 600 m2  oraz zbiornika na gnojówkę o pojemności do 400 m3  realizowanego 

przez  Roberta Dmochowskiego zam. Niziołki Dobki 14 gmina Kulesze Kościelne na działce o nr ewid. 

144 położonej w obrębie gruntów wsi Niziołki Dobki.”     

postanawiam 

nie nakładać obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla 

przedsięwzięcia  polegającego na „Budowie obory do łącznej obsady w gospodarstwie nie większej 

niż 106 DJP, budowie płyty gnojowej o powierzchni 600 m2  oraz zbiornika na gnojówkę o pojemności 

do 400 m3  realizowanego przez  Roberta Dmochowskiego zam. Niziołki Dobki 14 gmina Kulesze 

Kościelne na działce o nr ewid. 144 położonej w obrębie gruntów wsi Niziołki Dobki.”     

 

UZASADNIENIE   
 Do Wójta Gminy Kulesze Kościelne w dniu 18.12.2018 r. wpłynął wniosek  Roberta 

Dmochowskiego, zam. Niziołki Dobki 14, 18-208 Kulesze Kościelne, w sprawie wydania decyzji 

środowiskowej na realizację przedsięwzięcia polegającego „Budowie obory do łącznej obsady w 

gospodarstwie nie większej niż 106 DJP, budowie płyty gnojowej o powierzchni 600 m2  oraz 

zbiornika na gnojówkę o pojemności do 400 m3  realizowanego przez  Roberta Dmochowskiego zam. 

Niziołki Dobki 14 gmina Kulesze Kościelne na działce o nr ewid. 144 położonej w obrębie gruntów 

wsi Niziołki Dobki.” 

W toku prowadzonego postępowania, na podstawie art. 64 ust.1 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, Wójt 

Gminy Kulesze Kościelne pismem znak ZWS.6220.1.2019 z dnia 02.01.2019 r. wystąpił do 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku o opinię w sprawie potrzeby 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko a w przypadku stwierdzenia takiej 

potrzeby co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Regionalny 

Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku po zapoznaniu się z załączonymi do wniosku o 

wydanie decyzji środowiskowej materiałami opisowo-graficznymi w opinii 

WOOŚ.4220.10.2019.RD z dnia 09.01.2019 r. (dostarczonej dnia 09.01.2019 r.), nie stwierdził 

potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.    



Na podstawie w/w przepisów, Wójt Gminy Kulesze Kościelne pismem znak 
ZWS.6220.1.2019 z dnia 02.01.2019 r. wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Wysokiem Mazowieckiem o opinie w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby co do zakresu 
raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor 
Sanitarny w Wysokiem Mazowieckiem po zapoznaniu się z załączonymi do wniosku o wydanie 
decyzji środowiskowej materiałami opisowo-graficznymi opinią nr 4/NZ/2019  znak: 
NZ.4461.5.4.2019 z dnia 14.01.2019 r. (data wpływu: 15.01.2019 r.) stwierdził, że dla ww. 
przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko. 

O wydanie opinii, Wójt Gminy Kulesze Kościelne pismem znak ZWS.6220.1.2019 z dnia 
02.01.2019 r.  zwrócił się również do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej  
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody  Polskie w Białymstoku. Organ po zapoznaniu się 
z załączonymi do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej materiałami opisowo-graficznymi 
opinią BI.RZŚ.2.436.8.2019.UM  z dnia 16.01.2019 r. (dostarczonej dnia 21.01.2019 r.), 
stwierdził że odstąpienie od przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko jest uzasadnione.    
 Informacja o wszczęciu postępowania została podana do publicznej wiadomości 
poprzez umieszczenie zawiadomienia na tablicy ogłoszeń Gminy Kulesze Kościelne oraz 
przesłana stronom postępowania zgodnie z wykazem.    
 Informacje o wniosku zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych 
zawierającym informacje o środowisku.    
 W trakcie postępowania nie wpłynęły uwagi lub wnioski dotyczące przedsięwzięcia. 

Mając powyższe na uwadze, po uwzględnieniu łącznie uwarunkowań,  o których mowa 
wart. 63 ust. 1 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. 2018 r. poz. 2081) stwierdza się brak potrzeby przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia.  

W tym stanie faktycznym i prawnym postanowiono jak na wstępie.  
   

POUCZENIE   
Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.   

Wójt  

 

Stefan Grodzki 

Otrzymują:  
1. Wnioskodawca 
2. Strony postępowania zgodnie z wykazem  
3. a/a 

 
Do wiadomości: 
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku, ul. Dojlidy Fabryczne 23,                            

15-554 Białystok 
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wysokiem Mazowieckiem, ul. 1Maja 9,                     

18-200 Wysokie Mazowieckie 
3. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej  Państwowego Gospodarstwa 

Wodnego Wody  Polskie w Białymstoku, ul. Branickiego 17 A, 15-085 Białystok 


