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POSTANOWIENIE 

 

 Na podstawie art. 63, art. 64, art. 65, art. 68 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu 

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

oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 Nr 199 poz. 1227) oraz § 3 ust. 1 pkt. 81 rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia 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.) oraz art. 123 ustawy z dnia 

14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 roku Nr 98 

poz.1071 z późn. zm.), 

w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego 

przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku gospodarczego oraz na jego adaptacji na cele usługowe – 

przetwórstwo i sprzedaż wyrobów mięsnych na działce ewid. nr 16 w obrębie Pasikonie, gminie Kampinos 

postanawiam 
nałożyć na inwestora: Państwa Lucjana i Barbarę Kacprzak obowiązek wykonania w pełnym zakresie 

art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 

Nr 199 poz. 1227) raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego 

na rozbudowie budynku gospodarczego oraz na jego adaptacji na cele usługowe – przetwórstwo 

i sprzedaż wyrobów mięsnych na działce ewid. nr 16 w obrębie Pasikonie, w gminie Kampinos. 

 

Uzasadnienie 

 Dnia 25 września 2009 roku zostało wszczęte na wniosek inwestora – Państwa Lucjana i Barbary 

Kacprzak postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 

przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku gospodarczego oraz na jego adaptacji na cele usługowe – 

przetwórstwo i sprzedaż wyrobów mięsnych na działce ew. nr 16 w obrębie Pasikonie, gminie Kampinos. 

 Planowane przedsięwzięcie zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

9 listopada 2004 roku w sprawie określenia 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.) jest przedsięwzięciem mogącym znacząco 

oddziaływać na środowisko, dla którego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 

stwierdza w drodze postanowienia organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, po 

zasięgnięciu opinii właściwych organów, jednocześnie określając zakres raportu. W przedmiotowej sprawie 

uzyskano opinie: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 27 listopada 2009 znak: 

RDOŚ- 14-WPN-II-MSP-6633-2-8/09 stwierdzającą obowiązek sporządzenia raportu zgodnie z art. 66 ustawy 

powołanej na wstępie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Powiecie Warszawskim 

Zachodnim z dnia 20 stycznia 2010 r. znak: ZNS 712-301/43/09 - stwierdzającą konieczność przeprowadzenia 

oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz określającą zakres raportu na zgodny z art. 66 ust. 

1 do 6 ustawy jw. 

Planowane przedsięwzięcie polegające na rozbudowie budynku gospodarczego oraz na jego adaptacji 

na cele usługowe – przetwórstwo i sprzedaż wyrobów mięsnych zlokalizowane będzie w obrębie Pasikonie gminy 



Kampinos na terenie działki nr ew 16 o powierzchni 2,74 ha, położonej w zasięgu Warszawskiego Obszaru 

Chronionego Krajobrazu oraz w odległości 2 km od granicy obszarów Natura 2000 Puszcza Kampinoska 

PLC140001, w terenie nie posiadającym miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przedsięwzięcie 

nie będzie powodować oddziaływania transgranicznego. 

Z uwagi na rodzaj planowanego przedsięwzięcia oraz możliwe wystąpienie zagrożeń, emisji i innego 

rodzaju oddziaływań, uciążliwości dla mieszkańców, a także potencjalny wpływ inwestycji na poszczególne 

składniki środowiska, celowym jest przeanalizowanie łącznego wpływu przedsięwzięcia na środowisko. 

Przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko, w ramach której sporządzony zostanie raport 

o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, umożliwi dokładną analizę zamierzenia w kontekście jego 

oddziaływania, co pozwoli zmniejszyć lub wyeliminować możliwe negatywne oddziaływania i wpływ na 

środowisko, a także mogące powstać związane z tym konflikty społeczne. 

 Biorąc pod uwagę ww. opinie, uwarunkowania środowiskowe oraz rodzaj planowanego przedsięwzięcia 

postanowiono jak w sentencji. 

  

Pouczenie 

 Na niniejsze postanowienie służy stronie prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem Wójta Gminy Kampinos, w terminie 7 dni od daty jego otrzymania. 

 

 

 

 
Otrzymują: 

1. Barbara i Lucjan Kacprzak 

ul. Niepodległości 37a, 05-085 Kampinos 

2. Elżbieta i Paweł Bargieł 

Strzyżew 30, 05-085 Kampinos 

3. Krystyna i Szymon Bargieł 

Pasikonie 45, 05-085 Kampinos 

4. Krzysztof Bargieł 

ul. Kwiatowa 1, 96-515 Teresin 

5. Beata Izak 

Pasikonie 47, 05-085 Kampinos 

6. Jadwiga i Eugeniusz Wróblewscy 

ul. Kartaginy 1m.12, 02-762 Warszawa 

7. Kampinoski Park Narodowy 

ul. Tetmajera 38, 05-080 Izabelin 

8. aa 

 

Do wiadomości: 

9. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 

ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa 

10. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny,  

ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki 

 

oraz: 

BIP Urzędu Gminy Kampinos,  

tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Kampinos 


