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POSTANOWIENIE 

'2.c maja 2018 r. 

Na podstawie art. 105 § 1 w związku z art. 126 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks 

postępowania administracyjnego (Dz.U z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) zwanej dalej Kpa oraz art. 77 

ust. 1 pkt. 4, ust. 3 i ust. 7 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 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.), dalej ustawy ooś, w związku 

z art. 545 ust. 1 ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 (t. j. Dz.U z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.) 

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Łowiczu 

postanawia 

umorzyć postępowanie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na 

budowie budynku inwentarskiego przeznaczonego do chowu kaczek wraz z obiektami towarzyszącymi 

na terenie fermy drobiu na działce nr 587/1 w miejscowości Sypień 86, gm. Nieborów, pow. łowicki, 

woj. łódzkie, wraz ze zmianami w funkcjonowaniu istniejącej instalacji. 

UZASADNIENIE 

W dniu 11.04.2018 r. do Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu wpłynęło pismo Wójta Gminy 

Nieborów znak: ROS.6220.14.2017.JS z dnia 09.04.2018 r. w sprawie uzgodnienia warunków realizacji 

ww. przedsięwzięcia. O uzyskanie uzgodnienia Wójt Gminy Nieborów wystąpił jako organ prowadzący 

postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji w/w 

przedsięwzięcia. 

W przypadku dokonywania oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji 

o środowiskowych uwarun kowaniach organ właściwy do wydania tej decyzji zgodnie z art. 77 ust.1 

pkt 4 ustawy ooś uzgadnia warunki rea lizacji przedsięwzięcia z organem właściwym w sprawie ocen 

wodnoprawnych, o których mowa w przepisach ustawy z dn. 20 lipca 2017 - Prawo wodne. 

Na podstawie art. 1 pkt 2 lit . a ustawy z dnia 28 lutego 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne 

(Dz. U. 2018 r., poz. 710) art. 545 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566 

z późn. zm.) otrzymuje brzmienie: ,,do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie 

niniejszej ustawy dotyczących decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz w sprawach oceny 

oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania albo zmiany 



decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14 i 18 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 2017 r. poz. 1405, 1566 i 1999), stosuie się 

przepisy obowiązuiące przed dniem 1 stycznia 2018 r. ". 

Jak wynika z przedłożonego wniosku postępowanie w przedmiocie wydania decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia zostało wszczęte przez Wójta Gminy 

Nieborów przed dniem 1 stycznia 2018 r., a zatem mają w tym przypadku zastosowanie przepisy, według 

których organ Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nie uczestniczy 

w postępowaniu jako organ uzgadniający. 

Wobec powyższego należy uznać, iż postępowanie w sprawie uzgodnienia warunków 

środowiskowych realizacji ww. przedsięwzięcia, na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś stało się 

w całości bezprzedmiotowe. 

Zgodnie z art. 105 § 1 Kpa w nawiązaniu do art. 126 Kpa orzeczono jak w sentencji. 

POUCZENIE 

W świetle art. 77 ust. 7 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 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.), na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie. 

Załączniki: 

1. Materiały przesiane w sprawie tj. wniosek z dn. 09.04.2018 r. znak. ROS.6220.14.2017.JS z prośbą 
o wydanie opinii wraz z załącznikami. 

Otrzymują : 

1. Urząd Gminy Nieborów, Al. legionów Polskich 26, 99-416 Nieborów 

2. ZZO a/a 

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Łowiczu prosi o powiadomienie wszystkich stron postępowania 
o wydanym postanowieniu. 
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