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Łuków, dnia 23 lutego 2022 r.  

GP.6220.18.2021 

D E C Y Z J A 

 

Na podstawie art. 105 §1 i art. 108 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) - po rozpatrzeniu 

wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach złożonego przez Powiat 

Łukowski, ul. Piłsudskiego 17, 21-400 Łuków 
 

u m a r z a m 
 

postępowanie w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań dla 

przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1202L Łuków  

(ul. Wójtostwo, ul. Zapowiednik) – Strzyżew – Olszewnica – Polskowola – Kąkolewnica  

w m. Turze Rogi KM 4+860 do 4+967”. 

Na podstawie art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego nadaje się decyzji rygor natychmiastowej wykonalności, zważywszy 

na ważny interes społeczny oraz wyjątkowo ważny interes strony. 

 

U z a s a d n i e n i e 

W dniu 7 października 2021 roku do tutejszego urzędu wpłynął wniosek Powiatu 

Łukowskiego, ul. Piłsudskiego 17, 21-400 Łuków o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej  

nr 1202L Łuków (ul. Wójtostwo, ul. Zapowiednik) – Strzyżew – Olszewnica – Polskowola – 

Kąkolewnica w m. Turze Rogi KM 4+860 do 4+967”. 

Do wniosku dołączono Kartę informacyjną przedsięwzięcia oraz pozostałe załączniki, 

zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępn ianiu informacji 

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.). 

Przedsięwzięcie to zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć mogących potencjalnie 

znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 

10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 

(Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) na podstawie § 3 ust. 2 pkt 2 - „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 (...)" w związku z § 3 ust. 1 pkt 62 - „drogi o nawierzchni twardej 

o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 

i 32 lub obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej (...)”. 

Po zapoznaniu się ze złożonym przez Inwestora wnioskiem ustalono strony 

postępowania zgodnie z obszarem oddziaływania przedsięwzięcia zaznaczonym  

na załączonej do wniosku mapie. 

Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 10, zatem zgodnie  

z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku  

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 

na środowisko (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.) w celu zawiadomienia stron  

o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej należało zastosować 
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przepis art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  

(t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.).  

W dniu 26 października 2021 r. Wójt Gminy Łuków obwieszczeniem, zamieszczonym  

w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łuków 

oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości Turze Rogi zawiadomił strony postępowania  

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia. W obwieszczeniu zostało wskazane, 

że uważa się je za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.  

Pismem z dnia 26 października 2021 r. zwrócono się do Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska w Lublinie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  

w Łukowie oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego 

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarządu Zlewni w Białej Podlaskiej o wydanie opinii, 

co do potrzeby przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko 

dla przedmiotowego przedsięwzięcia.  

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska pismem znak: WOOŚ.4220.212.2021.RK 

z dnia 9 października 2021 r. zwrócił się z prośbą o przeanalizowanie przyjętej kwalifikacji 

inwestycji do przedsięwzięć określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia  

10 września 2019 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) uzasadniając swoje stanowisko tym, 

że zgodnie § 3 ust. 1 pkt 62 w/w rozporządzenia kwalifikuje się: „drogi o nawierzchni twardej 

o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31  

i 32 lub obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg 

lub obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych 

poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1—5, 

8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody”, natomiast długość planowanego 

do przebudowania odcinka drogi wraz ze skrzyżowaniem wynosi 107 m, jednocześnie 

informując, że w przypadku, gdy planowana inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć 

określonych w ww. rozporządzeniu, nie wymaga wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach oraz przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Pismem z dnia 

19 listopada 2021 r. wezwano Inwestora do złożenia wyjaśnień w wymaganym zakresie.  

W dniu 25 listopada 2021 r. na Kancelarię Urzędu wpłynęło pismo Inwestora wyjaśniające, że 

przebudowa skrzyżowania na długości 107 m w KM 4+860 do 4+967 będzie wykonana łącznie 

z przebudową drogi nr 1202L na dalszym odcinku KM 4+967 do 12+740, na który Powiat 

Łukowski uzyskał już decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. 

Zgodnie ze stanowiskiem organu architektoniczno-budowlanego, zgłoszenie przebudowy 

skrzyżowania na długości 107m w ciągu drogi nr 1202L (łączna długość przedsięwzięcia  

7,88 km) powinno także być objęte decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie  

z art. 72 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. Przedłożone wyjaśnienia przekazano Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony 

Środowiska w Lublinie pismem z dnia 26 listopada 2021 r. Regionalny Dyrektor Ochrony 

Środowiska pismem znak: WOOŚ.4220.212.2021.RK z dnia 17 grudnia 2021 r. cytując treść 

przekazanych wyjaśnień zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie podstawy prawnej do wydania 

przez RDOŚ w Lublinie opinii we wnioskowanym zakresie i trybie na podstawie formalnych 

powiązań przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 12021- Łuków 

(ul. Wójtostwo, ul. Zapowiednik) — Strzyżew — Olszewnica — Polskowola — Kąkolewnica  

w m. Turze Rogi KM 4+967” z przedsięwzięciem polegającym na „Przebudowie drogi  

pow. nr 12021- Łuków (ul. Wójtostwo, ul. Zapowiednik) — Strzyżew — Olszewnica — 
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Polskowola — Kąkolewnica KM 4+967+12+740”, dla którego w odrębnym postępowaniu 

została już wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, jednocześnie ponawiając 

informację o braku potrzeby wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w przypadku gdy planowana inwestycja 

nie zalicza się do przedsięwzięć określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia  

10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1839). Pismem z dnia 21 grudnia 2021 r. ponownie wezwano Inwestora 

do złożenia wyjaśnień w wymaganym zakresie. W dniu 5 stycznia 2022 r. na Kancelarię 

Urzędu wpłynęło pismo Inwestora wyjaśniające, że łączna suma parametrów 

charakteryzujących przedsięwzięcie przekracza progi określone w § 3 ust. 1 pkt 62 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie określenia rodzajów 

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

zatem na podstawie § 3 ust. 2 pkt 3 ww. rozporządzenia, przedsięwzięcie polegające na 

przebudowie skrzyżowania na odcinku długości 107 m w ciągu drogi powiatowej nr 1202L 

kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 

Do wyjaśnień Inwestor załączył kopię postanowienia wydanego przez Starostwo Powiatowe  

w Łukowie nakładające na Inwestora obowiązek uzupełnienia zgłoszenia o prawomocną 

decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Wyjaśnienie Inwestora w dniu  

12 stycznia 2022 r. zostało przesłane do RDOŚ w Lublinie. Regionalny Dyrektor Ochrony 

Środowiska pismem znak: WOOŚ.4220.212.2021.RK z dnia 18 stycznia 2022 r. w odniesieniu 

do przedmiotowej inwestycji ponownie przedstawił stan prawny wskazujący na 

bezprzedmiotowość niniejszego postępowania, prosząc o informację, czy dla planowanego 

zamierzenia będzie toczyć się nadal postępowanie w sprawie wydania decyzji  

o środowiskowych uwarunkowaniach oraz czy zostaje podtrzymane stanowisko Wójta Gminy 

Łuków w sprawie wydania opinii przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska co do 

potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko na podstawie art. 64 ust. 1  

pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm.).  

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Białej Podlaskiej  

w piśmie znak: LU.ZZŚ.1.4360.279.2021.HK z dnia 10 listopada 2021 r. wskazał, że z informacji 

przedstawionych w Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia wynika, iż planowana inwestycja nie 

kwalifikuje się do przedsięwzięć określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia  

10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, 

a co za tym idzie nie wymaga wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Wobec 

powyższego brak jest podstaw prawnych do wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia 

oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przez tut. Organ. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łukowie wydał opinię sanitarną znak: 

ONS.NZ.7040.112.2021 z dnia 15 listopada 2021 r., iż zbędne jest przeprowadzenie oceny 

oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.  

Po analizie dokumentacji przedmiotowego postępowania, a także uzyskaniu wyżej 

wymienionych stanowisk i opinii od organów opiniujących, tj. w szczególności Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody 

Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie, Zarząd Zlewni w Białej Podlaskiej, 

Wójt Gminy Łuków postanowił o braku konieczności uzyskania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach w przedmiotowej sprawie ze względu na fakt, że zamierzenie inwestycyjne 

będące przedmiotem wniosku Inwestora nie kwalifikuje się do przedsięwzięć wymienionych  
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w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 

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

Wobec powyższego uznano, że w związku z niekwalifikowaniem się przedmiotowego 

przedsięwzięcia do katalogu przedsięwzięć zawartego w Rozporządzeniu Rady Ministrów  

z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko, a tym samym ustania przesłanek wynikających z art. 71 ust. 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  

(t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 z późn. zm.), zgodnie z art. 105 § 1 ustawy z dnia  

14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego spełnione zostały wymogi prawne 

pozwalające stwierdzić bezprzedmiotowość niniejszego postępowania. 

Biorąc pod uwagę powyższe Wójt Gminy Łuków orzekł jak w sentencji.   

 

Od decyzji służy prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego 

w Białej Podlaskiej za pośrednictwem Wójta Gminy Łuków w terminie 14 dni od daty 

doręczenia decyzji stronie. Na podstawie art. 127 a K.p.a. w trakcie biegu terminu 

do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec 

organu administracji publicznej, który wydał decyzję w formie złożenia oświadczenia.  

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się 

prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się 

ostateczna i prawomocna. 

 

/-/ mgr Mariusz Osiak 
Wójt Gminy Łuków 

 

 
 
 
 
Otrzymują: 

1. Powiat Łukowski - wnioskodawca, 
2. Strony postępowania zgodnie z art. 49 Kpa - obwieszczenie, 
3. A/a.     

 

Do wiadomości: 
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie, 
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łukowie, 
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Białej Podlaskiej, 
4.    Starosta Powiatu Łukowskiego (decyzję ostateczną). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi: Katarzyna Zacharska, tel. 25 798 24 39 wew. 136 


