
Baranowo, dnia 18 marca 2022 r. 

SOŚ.6220.1.2022 

 

 

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 2021 r., poz. 2373 z późn. zm.), 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 18.03.2022 r. została wydana decyzja Wójta Gminy Baranowo znak: 

SOŚ.6220.1.2022 o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 

przedsięwzięcia polegającego na „Budowie dwóch odrębnych farm fotowoltaicznych PV 

Cierpięta I, PV Cierpięta II o mocy do 1 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą 

towarzyszącą” na terenie działek o nr ew. 59, 133/2, obręb Cierpięta.” 

Przyczyną odmowy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest niezgodność 

lokalizacji planowanego przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego. 

 

Ww. decyzja wraz z dokumentacją sprawy, w tym opiniami: Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Warszawie, 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 18.03.2022 r. 

 

Wójt Gminy Baranowo 

Henryk Toryfter 

 

 



Baranowo, dnia 18.03.2022 r. 

SOŚ.6220.1.2022 

 

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 2021 r., poz. 2373 z późn. zm.), 

informuję, że: 

− Wójt Gminy Baranowo w dniu 18.03.2022r. wydał decyzję znak: SOŚ.6220.1.2022  

o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 

dwóch odrębnych farm fotowoltaicznych PV Cierpięta I, PV Cierpięta II o mocy do 1 MW 

każda wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą” na terenie działek o nr ew. 59, 133/2, 

obręb Cierpięta. 

− Ww. decyzja wraz z dokumentacją sprawy, w tym: postanowieniem Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 16.02.2022r. znak:  

WOOŚ-I.4220.143.2022.IP, opinią Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce Państwowego 

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 09.02.2022 r. znak: 

BI.ZZŚ.5.4360.28.2022.HN oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  

w Ostrołęce z dnia 08.02.2022 r. znak: ZNS.7040.25.2022, 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 18.03.2022 r. 

Treść decyzji udostępnia się w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie: 18.03.2022 r. – 

01.04.2022 r. 

 

Wójt Gminy Baranowo 

Henryk Toryfter 

 



Baranowo, dnia 18 marca 2022 r. 

 

SOŚ.6220.1.2022 

 

 

D E C Y Z J A 

o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 

przedsięwzięcia  

 

 

Na podstawie art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm., zwanej dalej KPA) oraz z art. 71 ust. 

2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 80 ust. 2 i  art. 85 ust. 1 i 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 2021 r. poz. 

2373 z późn. zm. zwanej dalej ooś), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 11.01.2022 r. (data wpływu 

do tutejszego organu 17.01.2022r.) złożonego przez Copernic Black Sp. z o. o. ul. Lekarska 1, 

31-203 Kraków reprezentowaną przez pełnomocnika Zarządu Pana Michała Marca w sprawie 

wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na 

„Budowie dwóch odrębnych farm fotowoltaicznych PV Cierpięta I, PV Cierpięta II o mocy do 

1 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą” na terenie działek o nr ew. 59, 

133/2, obręb Cierpięta 

 

o r z e k a m 

 

odmówić wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 

polegającego na „Budowie dwóch odrębnych farm fotowoltaicznych PV Cierpięta I, PV 

Cierpięta II o mocy do 1 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą” na 

terenie działek o nr ew. 59, 133/2, obręb Cierpięta. 

 

U Z A S A D N I E N I E 

 

Wójt Gminy Baranowo na wniosek Copernic Black Sp. z o. o. ul. Lekarska 1, 31-203 

Kraków reprezentowanej przez pełnomocnika Zarządu Pana Michała Marca wszczął 

postępowanie administracyjne w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia 

polegającego na „Budowie dwóch odrębnych farm fotowoltaicznych PV Cierpięta I, PV 

Cierpięta II o mocy do 1 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą” na terenie 

działek o nr ew. 59, 133/2, obręb Cierpięta. 

Zgodnie z art. 71 ust.2 pkt 2 ooś uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest 

wymagane dla planowanych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisko. 

Rodzaj, parametry techniczne oraz zasięg potencjalnego oddziaływania na środowisko 

przedmiotowej inwestycji zaliczają ją do grupy przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 

54 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839).  

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy ooś organ prowadzący postępowanie zwrócił się w dniu 25 

stycznia 2022 r. z wnioskiem o wyrażenie opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny 
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oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko do Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrołęce 

oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody 

Polskie. 

W dniu 9 lutego 2022 r. do Urzędu Gminy w Baranowie wpłynęła opinia Dyrektora Zarządu 

Zlewni w Ostrołęce Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak: 

BI.ZZŚ.5.4360.28.2022.HN, w której nie stwierdzono potrzeby przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.  

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrołęce w opinii nr ZNS.7040.25.2022 z dnia 

8 lutego 2022r. odmówił wydania opinii dotyczącej przeprowadzenia oceny oddziaływania na 

środowisko dla planowanego przedsięwzięcia z uwagi ma niezgodność lokalizacji 

przedmiotowego przedsięwzięcia z zapisami miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Baranowo. 

Postanowieniem z dnia 16 lutego 2022 r. znak WOOŚ-I.4220.143.2022.IP Regionalny 

Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wyraził opinię o konieczności przeprowadzenia 

oceny oddziaływania na środowisko ww. inwestycji, ustalając zakres raportu o oddziaływaniu 

przedsięwzięcia na środowisko oraz wskazując w uzasadnieniu, że przedmiotowe 

przedsięwzięcie jest niezgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Baranowo.  

Zgodnie z przedłożonym wypisem i wyrysem z miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Baranowo, uchwalonego Uchwałą Nr XXXIX/248/05 Rady Gminy 

Baranowo z dnia 17 października 2005r. (Dz. Urz. Woj. Maz. nr 260, poz. 8505 z dnia 28 

listopada 2005r.); 

− działka o nr ew. 59, obręb Cierpięta, położona jest na terenie oznaczonym w planie 

symbolami RM-1 (zagospodarowanie i zabudowa terenów zabudowy zagrodowej  

w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych)i ZL-2(zagospodarowanie  

i zabudowa terenów lasów i zalesień); 

− działka o nr ew. 133/2, obręb Cierpięta, położona jest na terenie oznaczonym w planie 

symbolami R (realizacja i utrzymanie funkcji związanych z rolnictwem), RM-2 

(zagospodarowanie i zabudowa terenów zabudowy zagrodowej w gospodarstwach 

rolnych, hodowlanych i ogrodniczych), ZL-1(zagospodarowanie i zabudowa terenów 

lasów i zalesień) i KDW-2 (realizacja dróg wewnętrznych). 

Zgodnie z ww. planem na terenach oznaczonych symbolami RM-1, RM-2, R, ZL-1, Zl-2 

obowiązuje całkowity zakaz m.in. „lokalizowania przedsięwzięć mogących oddziaływać na 

środowisko wymagających sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko lub dla których 

obowiązek sporządzenia raportu może być wymagany na podstawie przepisów odrębnych 

(…)”.  

Zgodnie z art. 80 ust. 2 ustawy ooś właściwy organ wydaje decyzję o środowiskowych 

uwarunkowaniach po stwierdzeniu zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony (…) 

z wyłączeniami dalej wskazanymi w przedmiotowym przepisie.  

Analizując wniosek wraz z uzyskanymi opiniami Wójt Gminy Baranowo stwierdził, że 

przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne jako niezgodne z miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego. Gmina Baranowo, wyłącza możliwość uzyskania przez 
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Copernic Black Sp. z o. o. ul. Lekarska 1, 31-203 Kraków decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. 

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji decyzji. 

 

P O U C Z E N I E 

Od niniejsze decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Ostrołęce za pośrednictwem Wójta Gminy Baranowo w terminie 14 dni od 

dnia jej doręczenia. 

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. 

 

 

Wójt Gminy Baranowo 

Henryk Toryfter 

 

 

Otrzymują: 

1. Copernic Black Sp. z o.o., 

ul. Lekarska 1, 31-203 Kraków 

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

3. a/a 

 

Do wiadomości: 

1. Dyrektor Zarządu Zlewni w Ostrołęce 

ul. Poznańska 19, 07-409 Ostrołęka 

2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 

ul. Berka Joselewicza 1, 07-410 Ostrołęka 

3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 

ul. Targowa 4, 07-410 Ostrołęka 


