
 
 

 
OiGK 7625/6/09                                                                          Mokrsko, dnia 27 sierpnia 2009 r. 
 
 
 
 

D E C Y Z J A 

 

                 Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z  późn. zm.) w związku z art. 59 ust. 1, 
art. 73, ust. 1, art. 75, ust. 1, pkt 4 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnieniu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska                   
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)  

umarzam 

postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody                     
na realizację przedsięwzięcia polegającego na odwodnieniu terenu przy kościele                              
p.w. Św. Idziego w Chotowie, gm. Mokrsko (dz. Nr 231, obręb Chotów, gm. Mokrsko). 

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

 Na wniosek Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Idziego w Chotowie, 98-345 Mokrsko 
wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody 
na realizację przedsięwzięcia polegającego na odwodnieniu terenu przy kościele p.w. Św. 
Idziego w Chotowie, gm. Mokrsko (dz. Nr 231, obręb Chotów, gm. Mokrsko). 

Postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
wszczyna się na wniosek podmiotu podejmującego realizację przedsięwzięcia. Organem 
właściwym do wydania decyzji jest Wójt. Zgodnie z art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy o udostępnianiu 
informacji o  środowisku (...) realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco 
oddziaływać na środowisko wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 

Organ prowadzący postępowanie wystąpił do Starostwa Powiatowego w Wieluniu 
i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w  Wieluniu o opinię, co do obowiązku 
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego 
przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i  jego  
ewentualnego zakresu.  
 Starostwo Powiatowe w Wieluniu postanowieniem z dnia 28 lipca 2009 r. znak: 
RS.7633-97/09 odstąpiło od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,             
a tym samym od sporządzenia raportu. 
 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu pismem z dnia 27 lipca 2009 r. 
znak: PSSE-ZNS-460-112/09 odstąpił od zajęcia stanowiska w przedmiotowej sprawie. 
 Biorąc pod uwagę powyŜsze opinie Wójt Gminy Mokrsko postanowieniem z dnia 
03.08.2009 r. znak: OiGK 7625/6/09 nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny 
oddziaływania wymienionego przedsięwzięcia na środowisko.  
 Planowane przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do przedsięwzięć, dla których wymagane 
jest przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko oraz nie znajduje się na liście 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz  szczegółowych 
uwarunkowań związanych z  kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu 
o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.). 
 Przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, 
zatwierdzonym uchwałą Nr XIV/64/03 Rady Gminy Mokrsko z dnia 18 grudnia 2003 roku. 



Działka połoŜona jest w terenach zabudowy usług publicznych (5.4UP) oraz terenach zabudowy 
zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej (5.2MR-MN).  

Roboty budowlane polegać będą na wykonaniu odwodnienia terenu przykościelnego 
systemem drenaŜu opaskowego. Odprowadzenie wody z odwodnienia do studzienki zbiorczej 
usytuowanej na terenie parafialnym. 

Wielkość zajmowanego terenu jest niewielka, brak wykorzystania zasobów naturalnych. 
Zasięg oddziaływania przedmiotowej inwestycji zostanie ograniczony do granic działki,                    
na której będzie ona realizowana, nie zaistnieje konieczność wycinki drzew i krzewów. 
UciąŜliwości związane z prowadzeniem prac budowlanych będą miały charakter przejściowy 
i wystąpią podczas etapu realizacji przedsięwzięcia.  
 Inwestycja nie będzie realizowana w obszarach cennych zbiorowisk roślinnych, siedlisk 
ptaków i zwierząt. Nie będzie oddziaływać na stanowiska archeologiczne, obiekty przyrodnicze 
podlegające ochronie. Nie znajduje się w obszarze Natura 2000. NajbliŜszy obszar chroniony 
naleŜący do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 to „Załęczański Łuk Warty” 
znajdujący się w odległości około 12 km. 

Informacje o prowadzonym postępowaniu zamieszczono na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Gminy Mokrsko, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mokrsko - 
www.bip.mokrsko.akcessnet.net. oraz przesłano Stronom postępowania. W trakcie 
prowadzonego postępowania nie wpłynęły Ŝadne wnioski, uwagi i zapytania. 

W związku z tym, Ŝe planowane przedsięwzięcie nie podlega procedurze oceny 
oddziaływania na środowisko, nie jest wymagane uzyskanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach. JeŜeli postępowanie z jakichkolwiek przyczyny staje się bezprzedmiotowe, 
organ administracji państwowej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania (art. 105 § 1 Kpa).  

 
Wobec powyŜszego orzeczono jak w sentencji.  

Pouczenie: 

Od niniejszej decyzji słuŜy Stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w Sieradzu za pośrednictwem Wójta Gminy Mokrsko w terminie 14 dni od daty 
doręczenia. 

 

Otrzymują: 

1. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Idziego w Chotowie                                                                              
    98-345 Mokrsko 
2. Powiatowy Zarząd Dróg w Wieluniu 
    ul. Fabryczna 7, 98-300 Wieluń 
3. Starostwo Powiatowe w Wieluniu 
    Pl. Kazimierza Wielkiego 2, 98-300 Wieluń 
4. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu 
    ul.  POW 14, 98-300 Wieluń 
5. a/a 
 
 


