
Baranowo, dnia 13 czerwca 2022 r. 

SOŚ.6220.3.2022 

 

 

OBWIESZCZENIE 
WÓJTA GMINY BARANOWO  

 

 Na podstawie art. 74 ust. 3 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 2022 r., poz. 1029), oraz zgodnie z art.  
49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  
(Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) 

zawiadamiam 

że w dniu 13.06.2022 r. została wydana decyzja Wójta Gminy Baranowo znak: SOŚ.6220.3.2022 
o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o  środowiskowych uwarunkowaniach dla 
przedsięwzięcia polegającego na „ Prowadzeniu hodowli bydła mlecznego o obsadzie do 55,3 DJP; Zakup 
wozu paszowego, rozsiewacza nawozów, zgrabiarki karuzelowej, wycinaka do kiszonki, schładzalnika 
do mleka oraz ścinacza zielonki w miejscowości Kopaczyska; nr działek ewid. 86/2; 103/2; 227/2 gm. 
Baranowo, woj. Mazowieckie”. 

Ww. decyzja wraz z dokumentacją sprawy, w tym opiniami: Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Warszawie, pismem Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce Państwowego Gospodarstwa 
Wodnego Wody Polskie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrołęce, znajdują 
się do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Baranowie, Rynek 7, 06-320 Baranowo w pok. nr 30  
w godzinach pracy urzędu. 

Zgodnie z art. 49 Kpa, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego 
ogłoszenia. 

Obwieszczenie zostało udostępnione na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz w Biuletynie Informacji 
Publicznej w dniu 13.06.2022 r. 

 

 

Z up. Wójta Gminy Baranowo 

Irena Kowalczyk 

Sekretarz Gminy 
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Baranowo, dnia 13.06.2022 r. 

SOŚ.6220.3.2022 

 

PODANIE INFORMACJI  
DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI 

 

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3października 2008r. o udostępnianiu informacji  
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022 r., poz. 1029), 

informuję, że: 

 Wójt Gminy Baranowo w dniu 13.06.2022r. wydał decyzję znak: SOŚ.6220.3.2022  
o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o  środowiskowych uwarunkowaniach dla 
przedsięwzięcia polegającego na „ Prowadzeniu hodowli bydła mlecznego o obsadzie do 55,3 DJP; Zakup 
wozu paszowego, rozsiewacza nawozów, zgrabiarki karuzelowej, wycinaka do kiszonki, schładzalnika 
do mleka oraz ścinacza zielonki w miejscowości Kopaczyska; nr działek ewid. 86/2; 103/2; 227/2 gm. 
Baranowo, woj. Mazowieckie”. 

 Ww. decyzja wraz z dokumentacją sprawy, w tym: postanowieniem Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 19.05.2022 r. znak: WOOŚ-I.4220.424.2022.JC.3, pismem 
Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 
11.04.2022 r. znak: BI.ZZŚ.5.4360.88.2022.JT oraz Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Ostrołęce z dnia 06.04.2022 r. znak: ZNS.7040.42.2022, znajdują się do wglądu w 
siedzibie Urzędu Gminy w Baranowie, Rynek 7, 06-320 Baranowo w pok. nr 30 w godzinach pracy 
urzędu. 

 Treść przedmiotowej decyzji udostępnia się na okres 14 dni na stronie Biuletynu Informacji 
Publicznej Urzędu Gminy w Baranowie. 

Niniejsza informacja zostaje podana do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu 
Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Baranowie www.bip.baranowo.pl oraz wywieszenie na tablicach 
ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Baranowie. 

Informację o wydaniu decyzji udostępnia się w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 13.06.2022 r. 

Treść decyzji udostępnia się w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie: 13.06.2022 r. – 28.06.2022 

 

 

Z up. Wójta Gminy Baranowo 

Irena Kowalczyk 

Sekretarz Gminy 
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Baranowo, dnia 13.06.2022 r. 

SOŚ.6220.3.2022 

Decyzja  

 

Na postawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2021 r. , poz. 735 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana Jarosława Tomczak zam.  
Kopaczyska 25, 06-320 Baranowo z dnia 14.03.2022 r. o wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „ Prowadzenie hodowli bydła mlecznego o obsadzie do 
55,3 DJP; Zakup wozu paszowego, rozsiewacza nawozów, zgrabiarki karuzelowej, wycinaka do kiszonki, 
schładzalnika do mleka oraz ścinacza zielonki w miejscowości Kopaczyska; nr działek ewid. 86/2; 103/2; 
227/2 gm. Baranowo, woj. Mazowieckie”, Wójt Gminy Baranowo 

                                           or z ek a  

umorzyć postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 
przedsięwzięcia polegającego na „ Prowadzeniu hodowli bydła mlecznego o obsadzie do 55,3 DJP; Zakup 
wozu paszowego, rozsiewacza nawozów, zgrabiarki karuzelowej, wycinaka do kiszonki, schładzalnika do 
mleka oraz ścinacza zielonki w miejscowości Kopaczyska; nr działek ewid. 86/2; 103/2; 227/2  
gm. Baranowo, woj. Mazowieckie”. 

Uzasadnienie 

W dniu 14.03.2022 Pan Jarosław Tomczak złożył wniosek o wydanie decyzji o  środowiskowych 
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Prowadzeniu hodowli bydła mlecznego  
o obsadzie do 55,3 DJP; Zakup wozu paszowego, rozsiewacza nawozów, zgrabiarki karuzelowej, wycinaka 
do kiszonki, schładzalnika do mleka oraz ścinacza zielonki w miejscowości Kopaczyska;  
nr działek ewid. 86/2; 103/2; 227/2 gm. Baranowo, woj. Mazowieckie. 
Wójt Gminy Baranowo przed wydaniem niniejszej decyzji na podstawie  art. 64 ust.1 pkt 1 i 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, wystąpił o wydanie opinii do 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  
i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Ostrołęce, co do potrzeby 
przeprowadzenia oceny oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko.  
 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrołęce po rozpatrzeniu wniosku, pismem znak 
ZNS.7040.42.2022 z dnia 06.04.2022 r. (data wpływu: 11.04.2022 r.) odmówił wydania opinii dotyczącej 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia z uwagi na 
niezgodność lokalizacji przedmiotowego przedsięwzięcia z zapisami miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Baranowo. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Ostrołęce zwrócił uwagę na fakt, że w wypisie i wyrysie z miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Baranowo wskazano, że działki o nr ew. 86/2, 103/2, 227/2 obręb Kopaczyska położone 
są w obszarze oznaczonym symbolami RM-1 (zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych, hodowlanych 
i ogrodniczych), a działka nr 103/2 położona jest także w obszarze oznaczonym symbolami R (tereny rolnicze) 
i WS-2 (zagospodarowanie i zabudowa terenów wód powierzchniowych. W szczegółowych ustaleniach 
zawartych w § 35 uchwały nr XXXIX/248/05 Rady gminy Baranowo z dnia 17 października 2005 r. w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Baranowo zostało zapisane, że „na terenach 
oznaczonych symbolami przeznaczenia RM-1 obowiązuje całkowity zakaz: 1) lokalizowania przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko wymagających sporządzenia raportu oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko lub dla których obowiązek sporządzenia raportu może być wymagany na 
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podstawie przepisów odrębnych za wyjątkiem obiektów obsługi technicznej gminy. 2) lokalizowania obiektów 
mogących powodować stałe lub czasowe uciążliwości spowodowane wytwarzaniem hałasu  
i zanieczyszczaniem powietrza, gleby, wód gruntowych oraz powierzchniowych. 3) lokalizowania wszelkiej 
działalności hurtowej, składowej, magazynowej, wytwórczej lub produkcyjnej oraz zabrania się dystrybucji 
takich towarów jak gaz, paliwa płynne i inne substancje niebezpieczne. Państwowy Inspektor Sanitarny w 
Ostrołęce bazując na powyższych zapisach stwierdził iż planowane przedsięwzięcie jest niezgodne z zapisami 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Baranowo.         
 
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Ostrołęce po rozpatrzeniu wniosku,  
pismem znak: BI.ZZŚ.5.4360.88.2022.JT z dnia 11 kwietnia 2022r. (data wpływu: 12.04.2022 r.) wyraził 
opinię, iż ww. zamierzenie inwestycyjne nie jest przedsięwzięciem wymienionym w Rozporządzeniu Rady 
Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko (Dz.U. z 2019r. poz. 1839) i nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 
Dlatego też, brak jest podstaw prawnych do wydania opinii w zakresie potrzeby przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie stwierdziło że w ww. 
inwestycji nastąpi wzrost obsady zwierząt w gospodarstwie o 16,5 DJP, z obecnej obsady 37,15 DJP na 55,3 
DJP w istniejących w gospodarstwie budynkach bez konieczności ich rozbudowy. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 
13 ustawy ooś. za przedsięwzięcie uważa się „zamierzenie budowlane lub inną ingerencję w środowisko 
polegającą na przekształceniu lub zmianie sposobu wykorzystania terenu, w tym również na wydobywaniu 
kopalin; przedsięwzięcia powiązane technologicznie kwalifikuje się jako jedno przedsięwzięcie, także jeśli są 
one realizowane przez różne podmioty”. Zdaniem Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd 
Zlewni w Ostrołęce z KIP przedsięwzięcia oraz załączonej do wniosku dokumentacji wynika, że rodzaj, 
parametry techniczne oraz zasięg potencjalnego oddziaływania na środowisko przedmiotowego zamierzenia 
inwestycyjnego nie kwalifikują go do grupy przedsięwzięć wymienionych w § 2 i § 3 Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko (Dz.U. z 2019r. poz. 1839). 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie postanowieniem znak WOOŚ-I.4220.424.2022.JC.3 
z dnia 19 maja 2022 r. (data wpływu: 20.05.2022 r.) wyraził opinię, że dla ww. przedsięwzięcia nie istnieje 
konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Przedmiotowa inwestycja została 
zakwalifikowana do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 2 pkt 3 w związku z § 3 ust. 1 pkt 104 lit. a 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko. 

Zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy ooś przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko wymaga realizacja 
następujących planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko: 

1) Planowanego przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko; 
2) Planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, jeżeli 

obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko został stwierdzony 
na podstawie art. 63 ust.1. 

 Zgodnie z art. 71 ust. 1 i 2 – decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach określa środowiskowe 
uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia. 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.   

 
             Zgodnie z § 3 ust.1 pkt 104 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019r. poz. 1839, zwanego dalej 
„rozporządzeniem RM”), tj. „chów lub hodowla zwierząt, inne niż wymienione w pkt 103:  
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a)  w liczbie nie mniejszej niż 40 DJP i mniejszej niż 210 DJP – jeżeli ta działalność będzie prowadzona: 
–w odległości mniejszej niż 210 m od: 

terenów lub gruntów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 
dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków, tj. mieszkaniowych, rolnych zabudowanych 
zajętych pod budynki mieszkalne, innych zabudowanych z wyłączeniem cmentarzy i grzebowisk dla zwierząt, 
zurbanizowanych niezabudowanych lub w trakcie zabudowy, rekreacyjno-wypoczynkowych z wyłączeniem 
kurhanów, pomników przyrody oraz terenów zieleni nieurządzonej niezaliczonej do lasów oraz gruntów 
zadrzewionych i zakrzewionych, nie uwzględniając nieruchomości gospodarstwa, na którego terenie chów lub 
hodowla będą prowadzone,– zrealizowanego, realizowanego lub planowanego przedsięwzięcia chowu lub 
hodowli zwierząt innych niż norki, w liczbie nie mniejszej niż 40 DJP”, planowane przedsięwzięcie, zaliczane 
jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.  

Z powyższych uregulowań prawnych jednoznacznie wynika  że z woli ustawodawcy przeprowadzenie oceny 
oddziaływania na środowisko zawsze wymagane jest przed rozpoczęciem realizacji projektowanego 
przedsięwzięcia, ponieważ wynika to z samej istoty tej oceny w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy ooś. Ma to 
bowiem na celu rozważenie wpływu na środowisko danego przedsięwzięcia zanim zostanie zrealizowane, 
która określa treść osnowy decyzji środowiskowej, w myśl zasady, że „najlepsza polityka ochrony środowiska 
naturalnego polega na zapobieganiu powstawaniu zanieczyszczeń i zagrożeń u źródła niż na późniejszych 
próbach przeciwdziałania ich skutkom. Tak, więc przedmiotem niniejszego postępowania może być tylko i 
wyłącznie przedsięwzięcie planowane, a nie oczywiście już zrealizowane wcześniej.  

Organ przeanalizował również uregulowanie zawarte w § 3 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z 
dnia 10 września 2019r w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko – a 
mianowicie – do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zalicza się 
również przedsięwzięcia polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego lub 
zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w ust.1, z wyłączeniem przypadków, w których ulegająca 
zmianie lub powstająca w wyniku rozbudowy przebudowy lub montażu część realizowanego lub 
zrealizowanego przedsięwzięcia nie osiąga progów określonych w ust.1, o ile progi te zostały określone. 
Norma zawarta w tym przepisie dotyczy sytuacji, w której planowane przedsięwzięcie polegać ma na 
rozbudowie, przebudowie lub montażu przedsięwzięcia realizowanego lub już zrealizowanego  
i mogącego potencjalnie oddziaływać na środowisko. Nie dotyczy to jednak przypadków, w których sama 
rozbudowa, przebudowa lub montaż nie osiągają progów wymaganych dla uznania przedsięwzięcia za mogące 
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Wskazana interpretacja w/w przepisów rozporządzenia, 
znajduje uzasadnienie również w celu jaki te przepisy realizują. W przypadku § 3 ust.2 pkt 2 rozporządzenia, 
ocena oddziaływania przedsięwzięcia już zrealizowanego została przeprowadzona, ewentualnie organ 
stwierdził brak potrzeby przeprowadzania takiej oceny. Rozbudowa, montaż lub przebudowa nie wymagają 
ponownej oceny, o ile same nie stanowią przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na 
środowisko. 

Z analizy zgromadzonego materiału dowodowego wynika, że wnioskowane przedsięwzięcie inwestycyjne 
będące przedmiotem niniejszego postępowania  polega na: Prowadzeniu hodowli bydła mlecznego o obsadzie 
do 55,3 DJP; Zakup wozu paszowego, rozsiewacza nawozów, zgrabiarki karuzelowej, wycinaka do kiszonki, 
schładzalnika do mleka oraz ścinacza zielonki w miejscowości Kopaczyska; nr działek ewid. 86/2; 103/2; 
227/2 gm. Baranowo, woj. Mazowieckie i jako takie  nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących zawsze 
znacząco oddziaływać na środowisko oraz dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać 
na środowisko, dlatego też w świetle art. 71 ust. 1 ustawy środowiskowej, nie jest możliwe  wydanie decyzji 
merytorycznej w sprawie środowiskowych oddziaływań przedsięwzięcia na środowisko.  

 Zgodnie z art. 105 § 1 Kpa: - gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe  
w całości albo w części, organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania 
odpowiednio w całości albo w części. 
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Bezprzedmiotowość postępowania administracyjnego oznacza, że brak jest któregoś z elementów 
materialnego stosunku prawnego, a wobec tego nie można wydać decyzji załatwiającej sprawę przez 
rozstrzygnięcie co do jej istoty. Zatem o bezprzedmiotowości postępowania w rozumieniu art. 105 § 1 Kpa 
można mówić, gdy nie ma podstaw do wydania decyzji administracyjnej, czyli do władczej ingerencji organu 
administracyjnego. Wówczas jakiekolwiek rozstrzygnięcie merytoryczne pozytywne czy negatywne staje się 
prawnie niedopuszczalne.  

W tym stanie rzeczy, skoro w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
planowanego przedsięwzięcia nie jest możliwe wydanie decyzji merytorycznej, to postępowanie stało się 
bezprzedmiotowe i jako takie należało je umorzyć.  

Wobec powyższego postanowiono orzec jak w sentencji decyzji.                                                               

P o uc ze n ie  

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za 
pośrednictwem Wójta Gminy Baranowo w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.  
 
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. 
Zrzeczenie wnosi się do organu administracji publicznej, który wydał decyzję.   
Z dniem doręczenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron 
postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. 

 

Z up. Wójta Gminy Baranowo 

Irena Kowalczyk 

Sekretarz Gminy 

Otrzymują: 

1. Jarosław Tomczak 
Kopaczyska 25, 06-320 Baranowo 

2. Strony postępowania poprzez podanie do publicznej wiadomości (art. 49 Kpa) 
3. Aa. 

Do wiadomości: 

1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrołęce  
      ul. Targowa 4, 07-410 Ostrołęka 
2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie  
      ul. Berka Joselewicza 1, 07-410 Ostrołęka 
3. Dyrektor Zarządu Zlewni w Ostrołęce  
      ul. Poznańska 19, 07-409 Ostrołęka   
 

 


