Gniewoszów dnia, 15 października 2012
GK.6220.2.2012
Decyzja
Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.), przy
uwzględnieniu przepisów art. 71, art. 73 ust.1, art. 75 ust.1 pkt 4 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 2008r. Nr 199 poz.
1227 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213,
poz. 1397) po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w
Warszawie, działającego przez pełnomocnika – Pana Dariusza Tkaczyk- Miastoprojekt
ul. M.C. Skłodowskiej 18 26-600 Radom, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia pn.: „ Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 738 w gminie Gniewoszów
przechodząca przez teren miejscowości Gniewoszów i Wysokie Koło. Na odcinku od km
13=461,30 do km 15=968.20”. umarzam postępowanie w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa drogi
wojewódzkiej nr 738 w gminie Gniewoszów przechodząca przez teren miejscowości Gniewoszów i
Wysokie
Koło.
Na
odcinku
od
km
13=461,30
do
km
15=968.20”.
Uzasadnienie
W dniu 05.08.2011r. do Wójta Gminy Gniewoszów wpłynął wniosek Mazowieckiego Zarządu Dróg
Wojewódzkich w Warszawie, działającego przez pełnomocnika – Pana Dariusza TkaczykMiastoprojekt ul. M.C. Skłodowskiej 18 26-600 Radom, o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 738 w gminie
Gniewoszów przechodząca przez teren miejscowości Gniewoszów i Wysokie Koło. Na odcinku od
km 13=461,30 do km 15=968.20”. W świetle § 3 ust. 1 pkt. 60 rozporządzenia Rady Ministrów z
dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
(Dz. U. z 2010r. Nr 213, poz. 1397) w/w inwestycja została zaliczona do przedsięwzięć mogących
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla której sporządzenie raportu o oddziaływaniu
na środowisko może być wymagane. Wobec powyższego, zawiadomieniem z dnia 9 sierpnia 2012R.
znak GK.6220.2.2011 Wójt Gminy Gniewoszów powiadomił strony postępowania o wszczęciu
postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla w/w przedsięwzięcia i możliwości czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a przed
wydaniem decyzji do prawa wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz
zgłoszonych żądań. Zgodnie z art.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. Nr 199 poz. 1227), obowiązek przeprowadzenia
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko stwierdza, w drodze postanowienia, organ
właściwy
do
wydania
decyzji
o
środowiskowych
uwarunkowaniach.
Wypełniając dyspozycję ustawową zawartą w 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 organ właściwy do wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach stwierdza w drodze postanowienia obowiązek przeprowadzenia
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby
określa zakres raportu po zasięgnięciu opinii regionalnego dyrektora ochrony środowiska i
państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. Organ prowadzący postępowanie w ramach

procedury kwalifikującej przedsięwzięcie do przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny
oddziaływania na środowisko, pismem z dnia 09.08.2011r. znak: GK. 6220.2.2011 wystąpił o opinię
co do potrzeby obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a
w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby o ustalenie zakresu raportu do Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kozienicach i Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska
w
Warszawie.
Organy
te
wydały
pisma:
 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kozienicach – Postanowienie z dnia 23.08.2011r.
(data wspływu do tut. urzędu 26.08.2011r.) nr ZNS.712-138-ZR 33/11 wyrażające opinię o braku
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko projektowanego przedsięwzięcia.
 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie – pismem z dnia 26.08.2011r. (z datą
wpływu 01.09.2011r.) wyrażające opinie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko
dla
projektowanego
przedsięwzięcia
.
W ramach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji określającej środowiskowe
uwarunkowania realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia, pismem GK. 6220.202011 z dnia
12.09.2011r. Wójt Gminy w Gniewoszowie wydał postanowienie nakładające obowiązek
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, jednocześnie wydając
postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowych
uwarunkowań dla przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 738 w gminie
Gniewoszów przechodząca przez teren miejscowości Gniewoszów i Wysokie Koło. Na odcinku od
km 13=461,30 do km 15=968.20”.
do czasu przedłożenia przez Inwestora raportu o
oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. W dniu 28 września 2012 r. do tutejszego Urzędu
wpłynęło pismo o wycofanie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla planowanego do realizacji przedsięwzięcia, pod nazwą „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 738
w gminie Gniewoszów przechodząca przez teren miejscowości Gniewoszów i Wysokie Koło. Na
odcinku
od
km
13=461,30
do
km
15=968.20”.
Z uwagi na to, że strona postępowania odstąpiła od żądania dalszego rozstrzygnięcia decyzją o
istocie sprawy dotyczącej jej interesu prawnego, dalsze postępowanie w sprawie stało się
bezprzedmiotowe.
Zgodnie z art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz.U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.), jeżeli postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się
bezprzedmiotowe, organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania.
Uwzględniając fakt, iż postępowanie zostało wszczęte na wniosek strony oraz pismo o wycofanie
wniosku wniosła strona postępowania, która żądała wszczęcia postępowania, ponadto umorzenie
postępowania nie narusza interesu społecznego, orzeczono jak w sentencji niniejszej decyzji.
Pouczenie:
Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Radomiu za pośrednictwem Wójta Gminy Gniewoszów w terminie 14 dni od
dnia doręczenia decyzji.
Otrzymują:
1. Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
2. Pozostałe strony postępowania zgodnie z art. 49 KPA(obwieszczenie na tablicy ogłoszeń i
BIP www.bip.gniewoszow.pl).
Do wiadomości:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
2. ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa
3. PPIS w Kozienicach, ul. Świerczewskiego 27
4. a/a

