
                                                                                   Ryjewo, dnia 23 stycznia 2012 r. 
 
 
ROŚ 7622.6.5.2011   
 
 
 
                                                            D E C Y Z J A 
 
 
                Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 71 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 ze zm.; powołana dalej jako ”Uooś”) oraz art. . 105 § 1 ustawy z dnia 14 
czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z 
późniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu wniosku Stefana Hawrylicz zam. Mątowskie 
Pastwiska nr 35,  82 – 420 Ryjewo o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
inwestycji polegającej na „Budowie silosu na kiszonkę, rozbudowie obory i płyty gnojowej”. 

Planowana budowa będzie umiejscowiona na działce geodezyjnej: nr ew. 146  w obrębie 
Mątowskie Pastwiska.     
. 
 
 
                                      W Ó J T   G M I N Y   RYJEWO 
                                                            orzeka: 
 
 
umarzam postępowanie w sprawie inwestycji polegającej na:. „Budowie silosu na kiszonkę, 

rozbudowie obory i płyty gnojowej”. Planowana budowa będzie umiejscowiona na działce 

geodezyjnej: nr ew. 146  w obrębie Mątowskie Pastwiska.        
 
 
                                                   U Z A S A D N I E N I E 
 
 
            Wnioskiem z dnia 7 listopada 2011 r. (data wpływu) Pan Stefan Hawrylicz zam. 
Matowskie Pastwiska 35,  82 – 420 Ryjewo wystąpił o wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegającej na „Budowie silosu na 

kiszonkę, rozbudowie obory i płyty gnojowej”. Planowana budowa będzie umiejscowiona na 

działce geodezyjnej: nr ew. 146  w obrębie Mątowskie Pastwiska 
 
         W trakcie prowadzonego postępowania zwrócono się w trybie art. 64 UOOS o 
wyrażenie opinii w przedmiocie potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko (selekcja indywidualna). 
         Organy opiniujące w pismach z dnia 06 grudnia 2011 r (Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny) oraz z dnia 4 stycznia 2012 r. (Regionalny Dyrektor Ochrony 
Środowiska) uznały, że do planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco 
oddziaływać na środowisko nie zachodzi potrzeba przeprowadzania oceny oddziaływania  na 



środowisko.  Inwestycja nie spełnia wymogów zakwalifikowanych w rozporządzeniu Rady 
Ministrów  z dnia 10 listopada  2010 r.  (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) to § 3 ust.1 pkt 102 jako 
„chów lub hodowla zwierząt, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 51 w liczbie nie mniejszej 
niż 60 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP)” W świetle § 3 ust 2 
przedsięwzięciami mogącymi potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko są 
przedsięwzięcia polegające na rozbudowie , przebudowie lub montażu realizowanego lub 
zrealizowanego przedsięwzięcia, jeżeli przedsięwzięcie powstałe w wyniku rozbudowy 
osiągnie lub przekroczy progi określone  § 3 ust. 1 ( o ile progi te zostały określone) W 

związku z powyższym projektowana przebudowa obory nie osiąga progów 

powodujących uznanie jej za przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko. 
.  
W rozpatrywanej sprawie po przeprowadzeniu prawem przewidzianej procedury nie 
stwierdzono obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko. W związku z tym postanowiono jak w sentencji. 
 
Informacja o niniejszej decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie, 
dostępnym na stronie BIB Urzędu Gminy w Ryjewie. 
 
 
 
Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w 
Gdańsku za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. 
 
 
Otrzymują: 
       1. Wnioskodawca 
       2. Strony postępowania 
       3. Inspektor ds. budownictwa. 
       4. a/a. (J. Gajos) 


