
 
 

Lipno, dnia 19.10.2016 r. 

 

WGK.RG.OŚ.6220.4.2016 

DECYZJA 

Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) w związku z art. 71, art. 73 ust. 1, art. 75 

ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku 

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 

na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 

(Dz. U. z 2016 r., poz. 71 j.t.), po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Powiat Lipnowski, 

ul. Sierakowskiego 10B, 87-600 Lipno o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. „Budowa dwóch budynków przeznaczonych na 

całodobową opiekę i wychowanie dla dzieci i młodzieży, na działkach o numerach 

ewidencyjnych nr 1874/7 i dz. nr 1874/16 położonych przy ul. Stefana Okrzei i Platanowej, 

w obrębie ewidencyjnym nr 8, Miasta Lipna” 

orzekam 

umorzyć postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

przedsięwzięcia pn. „Budowa dwóch budynków przeznaczonych na całodobową opiekę 

i wychowanie dla dzieci i młodzieży, na działkach o numerach ewidencyjnych nr 1874/7 i dz. 

nr 1874/16 położonych przy ul. Stefana Okrzei i Platanowej, w obrębie ewidencyjnym nr 8, 

Miasta Lipna” 

UZASADNIENIE 

 Dnia 30 sierpnia 2016 r. Powiat Lipnowski, ul. Sierakowskiego 10B, 87-600 Lipno 

złożył wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 

pn. „Budowa dwóch budynków przeznaczonych na całodobową opiekę i wychowanie dla 

dzieci i młodzieży, na działkach o numerach ewidencyjnych nr 1874/7 i dz. nr 1874/16 

położonych przy ul. Stefana Okrzei i Platanowej, w obrębie ewidencyjnym nr 8, Miasta 

Lipna”. 
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Burmistrz Miasta Lipna w dniu 31 sierpnia 2016 r. wszczął postępowanie 

administracyjne w powyższej sprawie oraz wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 81, 85-009 Bydgoszcz oraz Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego, ul. Kościuszki 18/20, 87-600 Lipno, celem wyrażenia 

opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na 

środowisko. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie pismem znak N.NZ-42-1-

28/2538/16 z dnia 09.09.2016 r. (data wpływu: 09.09.2016 r.) zawiadomił o przekazaniu 

wniosku o wyrażenie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania 

przedsięwzięcia na środowisko do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego 

w Bydgoszczy na podstawie art. 12 ust. 1a pkt. 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej 

z dnia 14 marca 1985 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 1412 ze zm.). 

 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy pismem znak sprawy 

WOO.4240.774.2016.AJ z dnia 13 września 2016 r. (data wpływu: 15.09.2016 r.) po 

zapoznaniu się z przedłożonymi informacjami stwierdził, że opisany zakres prac planowany 

do realizacji  w obrębie istniejących budynków, nie kwalifikuje się do katalogu przedsięwzięć 

wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71 j.t.). 

Organ dodał ponadto, że z uwagi na charakter, zakres i lokalizację inwestycji nie przewiduje 

się aby jego realizacja wiązała się z negatywnym wpływem na środowisko przyrodnicze, 

w tym różnorodność biologiczną w obrębie terenu przedsięwzięcia i w jego sąsiedztwie. 

 Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy pismem znak 

NNZ.9022.1.486.2016 z dnia 19.09.2016 r. (data wpływu: 26.09.2016 r.) .) po zapoznaniu się 

z charakterystyką zamierzenia przedstawioną w karcie informacyjnej przedsięwzięcia 

stwierdził, że planowana inwestycja nie jest zaliczana do przedsięwzięć wymienionych  

w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71 j.t.) więc zgodnie 

z przepisami nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 

 W zaistniałej sytuacji prawnej realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie 

wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w trybie art. 71 ust. 2 

ustawy z dnia 3 październik 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) oraz wymaganych do jej wydania uzgodnień i opinii. 
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Burmistrz Miasta Lipna w dniu 07.10.2016 r. zawiadomił strony o zakończeniu 

postępowania dowodowego. 

Analiza wewnętrzna zgromadzonego materiału dowodowego, w tym karty 

informacyjnej przedsięwzięcia oraz w/w opinii pozwala stwierdzić, że przedsięwzięcie pn. 

„Budowa dwóch budynków przeznaczonych na całodobową opiekę i wychowanie dla dzieci 

i młodzieży, na działkach o numerach ewidencyjnych nr 1874/7 i dz. nr 1874/16 położonych 

przy ul. Stefana Okrzei i Platanowej, w obrębie ewidencyjnym nr 8, Miasta Lipna” nie 

wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a tym samym postępowanie 

w tej sprawie jest bezprzedmiotowe. 

Mając powyższe na względzie orzeczono jak w sentencji. 

POUCZENIE 

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem Burmistrza Miasta Lipna w terminie 14 dni 

od dnia doręczenia decyzji. 

 

 

 

 

 
Otrzymują : 

1. Wnioskodawca - Powiat Lipnowski, 

    ul. Sierakowskiego 10B, 87-600 Lipno 

2. Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy, 

    ul. Powstańców Wielkopolskich 7, 85-090 Bydgoszcz 

3. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, 

    ul. Fordońska 6, 85-085 Bydgoszcz 

4. … 

5. … 

6. … 

7. … 

8. a/a 

 

Do wiadomości: 

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy 

    ul. Dworcowa 81, 85-009 Bydgoszcz 

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 

    ul. Kościuszki 18/20, 87-600 Lipno 

3. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy  

    ul. Kujawska 4, 85-031 Bydgoszcz 


