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Nowe Warpno, dnia 12.03.2018 r.

POSTANOWIENIE
Burmistrz Nowego Warpna
działając na podstawie art. 61a § 1 i 2 oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.; dalej:
k.p.a.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 06 marca 2018 r. pana Marcina Gadomskiego, zam.
przy ul. Podgrodzie 71/2, gm. Nowe Warpno, o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zakupie sprzętu rolniczego oraz
wzrost o 13 DJP poprzez rozbudowę stada w gospodarstwie prowadzonym we wsi Warnołęka
postanawia
odmówić wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zakupie sprzętu rolniczego oraz
wzrost o 13 DJP poprzez rozbudowę stada w gospodarstwie prowadzonym we wsi
Warnołęka.
UZASADNIENIE
Przewidziana w art. 61a § 1 k.p.a. odmowa wszczęcia postępowania ma miejsce m.in.
wówczas, gdy brak jest podstawy materialnoprawnej do rozpatrzenia żądania strony w trybie
administracyjnym. Dotyczy to sytuacji, gdy nie ma przepisu prawnego, na podstawie którego
można wydać rozstrzygnięcie w przedmiocie żądania strony. Sytuacja taka ma miejsce
w niniejszej sprawie.
Jak wynika z zebranego materiału dowodowego, pan Marcin Gadomski wniósł
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego
na zakupie sprzętu rolniczego oraz wzrost o 13 DJP poprzez rozbudowę stada w
gospodarstwie prowadzonym we wsi Warnołęka. Prowadzone gospodarstwo rolne
zlokalizowane jest na obszarze gminy Nowe Warpno, natomiast jego centrum znajduje się we
wsi Warnołęka. W skład gospodarstwa wchodzą trwałe użytki zielone, położone m.in. w
obszarze chronionym Natura 2000. Wiodącą produkcją w gospodarstwie od kilkunastu lat jest
ekstensywny chów bydła mięsnego w oparciu o ekologiczne metody produkcji. Obecnie
prowadzona produkcja zwierzęca (bydło) wynosi ok. 107 DJP.
W związku z ubieganiem się o przyznanie pomocy na operację typu „Inwestycje w
gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000” w ramach PROW 2014-2020 na
zakup sprzętu - wnioskodawca planuje nabyć ładowarkę teleskopową w celu podniesienia
efektywności produkcji bydła mięsnego, wzrostu DJP w gospodarstwie oraz poprawy
organizacji i bezpieczeństwa pracy. Przedmiotowy zakup wiąże się z koniecznością
zwiększenia produkcji zwierząt trawożernych, w związku z czym w biznesplanie
zaplanowano zwiększenie produkcji zwierzęcej w roku docelowym (w najbliższych pięciu
latach) o około 13 DJP.
Dla przedmiotowego przedsięwzięcia uzyskano zaświadczenie z dnia 07 marca 2018 r.
znak WOPN-OG.6333.43.2018 BO Organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów

Natura 2000 potwierdzające, że realizacja inwestycji nie spowoduje negatywnego
oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000.
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. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.; dalej: ooś) uzyskanie
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych:
1. przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,
2. przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
W świetle § 3 ust. 1 pkt 103 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
stanowiącego, że przedsięwzięcie polegające na rozbudowie stada podstawowego w ilości do
40 DJP oraz zlokalizowanej na obszarze objętym formami ochrony przyrody - NATURA
2000 nie zalicza się do inwestycji mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na
środowisko - przedmiotowa inwestycja nie należy do inwestycji mogących potencjalnie
znacząco oddziaływać na środowisko.
W związku z powyższym zdaniem organu z załączonej do wniosku charakterystyki
inwestycji wynika, że planowana jest rozbudowa stada podstawowego w granicach 13 DJP, a
co za tym idzie przedmiotowe przedsięwzięcie nie należy do przedsięwzięć, o których mowa
w art. 71 ust. 2 ustawy ooś, dla których wymagane jest sporządzenie raportu oddziaływania
na środowisko i przeprowadzenie procedury oceny oddziaływania na środowisko w
konsekwencji której wydaje się decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsięwzięcia lub przedsięwzięcia potencjalnie mogącego oddziaływać na
środowisko.
W rozpoznawanej sprawie Marcin Gadomski wniósł o wydanie decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. Z uwagi na brak przepisu
prawnego, w oparciu o który można wydać rozstrzygnięcie w przedmiocie żądania strony,
uzasadnia to odmowę wszczęcia postępowania w rozumieniu art. 61a § 1 k.p.a.
Mając powyższe na względzie, orzeczono jak w osnowie.
Pouczenie
Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Szczecinie w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego postanowienia,
które wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Nowego Warpna.
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