WÓJT GMINY
NOWY KAWĘCZYN

Nowy Kawęczyn, dnia 13 listopad 2017

ZI.6220.2-13.2017
ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE
o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
oraz o poszerzeniu kręgu stron postępowania
Zgodnie z art. 9, 10 § 1, art. 28 w związku z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U z 2017 r. poz. 1257./ w skrócie K.p.a. oraz
w związku z art. 73 ust. 1, w nawiązaniu do 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 (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1405)
w skrócie ustawa ooś, Wójt Gminy Nowy Kawęczyn
zawiadamiam, że:
w dniu 30.08.2017 r. z wniosku złożonego przez Pana Łukasza, działającego na podstawie
pełnomocnictwa z dnia 09.05.2017 r. w imieniu Pana Arkadiusza Jagodzińskiego, zostało
wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.
” Rozbudowa gospodarstwa polegająca na powiększeniu istniejącego budynku tuczu
oraz budowie nowego obiektu do tuczu trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą
na dz. nr ewid. 111, 112, 113, 114 obręb Zglinna Mała, gmina Nowy Kawęczyn,
powiat skierniewicki, województwo łódzkie ”
Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie
z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś, jest Wójt Gminy Nowy Kawęczyn, zaś organami
właściwymi do dokonania uzgodnień warunków środowiskowych realizacji przedsięwzięcia,
są Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi oraz Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Skierniewicach.
Jednocześnie zawiadamia się, że organ prowadzący postępowanie otrzymał w dniu
12.09.2017 opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach,
znak PSSE.ZNS.470.4.2017 z dnia 7 września 2017 r. w której zaopiniowano warunki
realizacji w/w przedsięwzięcia.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi pismem z dnia 26 września 2017 r., znak
: WOOŚ.4242.133.2017.JCh za pośrednictwem Wójta Gminy Nowy Kawęczyn, wezwał
inwestora do niezwłocznego uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na
środowisko. W związku z powyższym Wójt Gminy Nowy Kawęczyn, pismem znak sprawy
ZI. 6220.2-7.2017 z dnia 2.10.2017 r. wezwał inwestora do niezwłocznego uzupełnienia
raportu o oddziaływaniu na środowisko w zakresie uwag zgłaszanych przez RDOŚ w Łodzi,
oraz pisma - protestu mieszkańców wsi Zglinna Mała i Kazimierzów jaki wpłynął do Urzędu
Gminy w dniu 12.09.2017 r. oraz uwag zgłaszanych przez mieszkańców wsi Zglinna Mała
i Kazimierzów w trakcie odbytych zebrań sołeckich w dniach 22 i 26 .09.2017 r.

Celem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko powyższego
przedsięwzięcia jest określenie, analiza oraz ocena bezpośredniego i pośredniego wpływu
przedsięwzięcia na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi. Podstawy materialne,
procesowe i kompetencyjne decyzji - strony postępowania o wydaniu decyzji
środowiskowej regulują przepisy art. 71 - 87 ustawy ooś. To zatem z tej ustawy powinien
przede wszystkim wynikać interes prawny pozwalający na przyjęcie, iż określonemu
podmiotowi przysługuje uprawnienie świadczące o jego interesie prawnym w rozumieniu
art. 28 k.p.a. Przepis art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy ooś, stanowi o obowiązku określenia
przez właściwy organ w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, warunków korzystania
ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze
szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych,
zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.
Ograniczenia te są możliwe do sformułowania, gdyż do wniosku o wydanie decyzji
środowiskowej należy dołączyć : w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco
oddziaływać na środowisko - raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (art. 74
ust. 1 pkt 1 ustawa ooś.), oraz poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej
obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz
obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie. Dla ustalenia stron
postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, innych niż
wnioskodawca, konieczne jest zatem prawidłowe ustalenie terenu objętego oddziaływaniem
planowanego przedsięwzięcia na środowisko. W orzecznictwie sądowym utrwalony jest
pogląd, że atrybut strony przysługuje także właścicielom i użytkownikom wieczystym działek
bezpośrednio sąsiadujących z terenem inwestycji, jak również właścicielom działek dalej
położonych, jeśli zamierzona inwestycja będzie miała wpływ na ich interesy chronione
przepisami prawa, które są nierozerwalnie związane z obszarem oddziaływania danej
inwestycji. W ocenie Wójta Gminy w Nowym Kawęczynie sam fakt możliwości
oddziaływania planowanej inwestycji na nieruchomości osób protestujących może świadczyć
o interesie prawnym w rozumieniu art. 28 k.p.a., co nie przesądza automatycznie
o charakterze rozstrzygnięcia zawartego w decyzji wydanej w postępowaniu.
Nie ulega wątpliwości, iż efektywnie działające gospodarstwo tuczu trzody chlewnej
wytwarza wiele gazów i pyłów, na co wskazuje treść raportu oddziaływania planowanego
przedsięwzięcia na środowisko. Wśród nich są i takie, dla których aktualnie obowiązujące
przepisy prawa administracyjnego nie zakreślają standardów emisyjnych i dopuszczalnych
poziomów stężeń. W szczególności chodzi tutaj o substancje wywołujące odory, które
w sferze prawa administracyjnego nie są reglamentowane. W takich sytuacjach nie jest
dopuszczane wyłączenie z kręgu stron postępowania właścicieli nieruchomości znajdujących
się w bliższym lub dalszym sąsiedztwie wyłącznie z takim oto uzasadnieniem, iż na gruncie
prawa administracyjnego negatywne oddziaływanie przedsięwzięcia zamyka się na terenie
inwestycji i tym samym nie oddziałuje ono na nieruchomości sąsiednie. Nawet jeśli
w odniesieniu do konkretnej inwestycji powyższe stwierdzenie jest prawdziwe i tym samym
oddziaływanie planowego przedsięwzięcia oceniane w oparciu o normy prawa
administracyjnego zamyka się na terenie planowanej inwestycji, to nie musi to oznaczać,
iż planowana inwestycja nie będzie na gruncie norm prawa cywilnego źródłem immisji
sąsiedzkich, których występowanie uzasadnia posiadanie interesu prawnego w rozumieniu
art. 28 k.p.a
Przymiot strony w postępowaniu daje jedynie podmiotowi możliwość uczestniczenia
w postępowaniu i wpływu na kształt rozstrzygnięcia w ramach posiadanego interesu
prawnego, który nie powinien być mniej chroniony niż interes prawny inwestora. W związku

z powyższym na podstawie art. 28 ustawy z dnia 14 czerwca 1964r. Kodeks
postępowania administracyjnego zawiadamiam, że zwiększa się krąg stron w postępowaniu o
właścicieli nieruchomości znajdujących się w pobliżu planowanej inwestycji .
Tym samym podstawowym kryterium decydującym o uznaniu za stronę
właściciela nieruchomości zlokalizowanej w pobliżu planowanej inwestycji jest
stwierdzenie, że na ową nieruchomość rozciąga się oddziaływanie planowanego
przedsięwzięcia.
W nawiązaniu do art. 28 K.p.a. stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub
obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes
prawny lub obowiązek. W związku z powyższym informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 K.p.a.
strony postępowania mają prawo czynnego udziału w każdym stadium postępowania. Mogą
zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i uwagi
w siedzibie Urzędu Gminy w Nowym Kawęczynie, Nowy Kawęczyn 32, 96-115 Nowy
Kaweczyn, pokój nr 1 w godzinach pracy tutejszego Urzędu.
Zgodnie z art. 35 § 5 Kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów
przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów
zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych
z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. Na podstawie art. 41 § 1 Kpa w toku
postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić
organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. Zgodnie z art. 41 § 2 w razie
zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem
ma skutek prawny.
Ilość stron w prowadzonym postępowaniu ustalono na powyżej 20. Na podstawie
art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1405) w przypadku, gdy liczba stron postępowania
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis
art. 49 Kpa przewidujący powiadomienie stron o czynnościach postępowania przez
obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego
ogłaszania.
Obwieszczenia w niniejszej sprawie będą podane stronom do wiadomości publicznej
przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej Urzędu Gminy w Nowym Kawęczynie : www.ugkaweczyn.bip2nd.maxus.com.pl
(zakładka decyzje Środowiskowe 2017 r.) oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy w Nowym Kawęczynie w siedzibie Urzędu - Nowy Kawęczyn 32, 96- 115
Nowy Kawęczyn i tablicy ogłoszeń sołectwa Zglinna Mała, Kazimierzów.
Wójt Gminy Nowy Kawęczyn
/-/ Włodzimierz Ciok
Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez
zamieszczenie przez okres 14 dni : ( tj. od 15. 11.2017 r. do 29.11.2017 r. )
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Nowym Kawęczynie,
na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Nowym Kawęczynie,
na tablicy ogłoszeń sołectwa Zglinna Mała

Otrzymują :
1. strony postępowania wg wykazu ZI.6220.2-2.2017
2. a/a

