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BK.1712.4.2021     

 

PROTOKÓŁ 

 

 

kontroli problemowej przeprowadzonej w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony 

Środowiska Urzędu Miejskiego w Przemyślu przez (…) – Głównego Specjalistę w Biurze 

Kontroli Urzędu Miejskiego w Przemyślu, na podstawie upoważnienia Nr 404/2021 Prezydenta 

Miasta Przemyśla z dnia 10 grudnia 2021 r. 

Czynności kontrolne przeprowadzano od 20 grudnia 2021 r. do 28 lutego 2021 r., z wyłączeniem 

27 grudnia 2021 r., okresu od dnia 4 do 12 stycznia 2021 r. i od 25 do 28 stycznia 2021 r. oraz 

25 i 28 lutego 2022 r. 

 

Kontrolą objęto okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.  

 

Przedmiot kontroli: prawidłowość prowadzenia postępowań związanych z wydawaniem 

decyzji środowiskowych.   

 

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska działa na podstawie Regulaminu 

Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu, stanowiącego załącznik do Zarządzenia  

Nr 245/2019 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 28 czerwca 2019 r., ze zm., który określa 

organizację i zasady funkcjonowania Urzędu, w tym strukturę organizacyjną oraz zakresy 

działania jednostek organizacyjnych. Szczegółowy zakres działania Wydziału Gospodarki 

Komunalnej i Ochrony Środowiska reguluje § 25 tego Regulaminu, zgodnie z którym do zadań 

Wydziału należy m.in.: realizacja zadań związanych z wydawaniem decyzji środowiskowych. 

 

Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska kieruje Pan (…) – Naczelnik 

Wydziału.  

 

W kontrolowanym okresie zadania będące przedmiotem kontroli realizowała, zgodnie  

z zakresem czynności, Pani (…) – Główny Specjalista w Wydziale Gospodarki Komunalnej i 

Ochrony Środowiska. 

 

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielała Pani (…) – Główny Specjalista w Wydziale Gospodarki 

Komunalnej i Ochrony Środowiska. 

 

Stan prawny 

 

Zasady i tryb wydawania decyzji środowiskowych uregulowane zostały w: 

- ustawie 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.2021.2373 ze zm.), dalej „o.o.ś.”, 

- ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 

(Dz.U.2021.735 ze zm.), dalej „k.p.a.” 

- ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2021.1923 ze zm.), 

- rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2019.1839). 
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W toku kontroli badanie prawidłowości realizacji zadań związanych z wydawaniem decyzji 

środowiskowych przeprowadzono w oparciu o ww. akty prawne obowiązujące w okresie 

objętym kontrolą. 

 

Ustalenia szczegółowe 

 

Sprawy związane z wydawaniem decyzji środowiskowych rejestrowane są w teczce aktowej  

o symbolu GK. 6220 i haśle klasyfikacyjnym: „Ustalanie wpływu realizacji inwestycji na 

środowisko” prowadzonej w wersji tradycyjnej oraz pomocniczo w systemie EZD (Proton).  

 

W 2020 r. w przedmiotowej teczce zarejestrowanych zostało 15 spraw, tj.:  

- 5 spraw dot. prowadzonych postępowań w sprawie wydania decyzji środowiskowych, w tym: 

− 1 sprawa zakończona wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, 

− 1 sprawa zakończona wydaniem decyzji o umorzeniu postępowania, 

− 2 sprawy – wnioski pozostawiono bez rozpoznania, 

− 1 sprawa pozostająca w toku postępowania (wydano postanowienie o zawieszeniu 

postępowania do czasu przedłożenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na 

środowisko), 

- 3 sprawy dot. udzielenia informacji nt. konieczności uzyskania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia, 

- 1 sprawa dot. uzgodnienia zadania inwestycyjnego obejmującego modernizację sieci 

elektroenergetycznych w Przemyślu  

- 1 sprawa dot. spotkania w sprawie zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach budżetu 

obywatelskiego  

- 1 sprawa dot. postępowania prowadzonego przez Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska (do wiadomości), 

- 1 sprawa – pismo Marszałka Województwa Podkarpackiego dot. wydawania decyzji 

administracyjnych dla firm i przedsiębiorców, 

- 1 sprawa – pismo Wojewody Podkarpackiego dot. zasad prowadzenia postępowań w sprawie 

zgłoszenia robót budowlanych dla inwestycji wymagających przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na środowisko oraz przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 

2000, 

- 2 sprawy dot. aktualizacji bazy danych o ocenach oddziaływania na środowisko. 

 

W toku kontroli badaniu poddano 5 spraw objętych postępowaniem w sprawie wydania decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach: 

 

 

1. GK.6220.1.2020  

 

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 

przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu budynków magazynowych, produkcyjno-

magazynowych z częściami socjalno-administracyjnymi oraz budynków usługowych wraz  

z zagospodarowaniem terenu, układem dróg wewnętrznych i niezbędną infrastrukturą 

techniczną na nieruchomości przy ul. Przemysłowej w Przemyślu nr ewid. gruntu: (…), (…), 

(…) obr. (…)”, na wniosek (…) reprezentowanej przez Panią (…) i Panią (…). 
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Do prowadzonego postępowania została założona i włączona do akt metryka sprawy. 

  

Przebieg postępowania:  

 

1) Wnioskiem z dnia 16 grudnia 2019 r. (data wpływu do tut. Urzędu 10 stycznia 2020 r.)  

inwestor zwrócił się do Prezydenta Miasta Przemyśla o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia, które zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 11 oraz pkt 11 

(błędnie powtórzono pkt 11 – powinno być pkt 52) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  

9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 

(Dz.U.2016.71) kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko (we wniosku powołano nieobowiązujące rozporządzenie). 

Do wniosku dołączono: 

- kartę informacyjną przedsięwzięcia (4 egz.) 

- mapę ewidencyjną,  

- pełnomocnictwa (do reprezentowania inwestora zgodnie z KRS), 

- potwierdzenie dokonania opłat skarbowych (wydruki z banku potwierdzające dokonanie 

opłaty skarbowej za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w kwocie 205,00 

zł – zgodnie z częścią I pkt 45 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej – z dnia 14.12.2018 

r. oraz za pełnomocnictwa w kwocie 34,00 zł – zgodnie z częścią IV załącznika do ustawy  

o opłacie skarbowej z dnia 03.01.2020 r.) 

 

Wniosek zarejestrowano w „Publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach 

zawierających informacje o środowisku i jego ochronie” pod numerem 2/2020 w dniu 

15.01.2020 r.  

 

2) Pismem z dnia 30 stycznia 2020 r. działający z upoważnienia Prezydenta Miasta Przemyśla 

Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska wezwał wnioskodawcę 

na podstawie art. 64 § 2 k.p.a. do usunięcia braków podania zgodnie z art. 74 o.o.ś.  

w terminie 21 dni od dnia otrzymania wezwania, polegającego na: 

- przedłożeniu poświadczonej przez właściwy organ kopii mapy ewidencyjnej, w postaci 

papierowej lub elektronicznej, obejmującej przewidywany teren, na którym będzie 

realizowane przedsięwzięcie oraz przewidywany obszar, o którym mowa w art. 74 ust. 3a 

zdanie drugie ww. ustawy, 

- przedłożeniu mapy, w postaci papierowej oraz elektronicznej, w skali zapewniającej 

czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym 

będzie realizowane przedsięwzięcie oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem,  

o którym mowa w art. 74 ust. 3a zdanie drugie, wraz z wyznaczoną odległością, o której 

mowa w ust. 3a pkt 1, sporządzonej na podkładzie wykonanym na podstawie kopii mapy 

ewidencyjnej, o której mowa w pkt 3 ww. ustawy, 

- przedłożeniu wypisu z rejestru gruntów lub innego dokumentu, w postaci papierowej lub 

elektronicznej, wydanego przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, 

pozwalającego na ustalenie stron postępowania, zawierającego co najmniej numer działki 

ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo 

nazwę podmiotu ewidencyjnego, obejmującego przewidywany teren, na którym będzie 

realizowane przedsięwzięcie oraz obejmującego obszar, o którym mowa w ust. 3a zdanie 

drugie z zastrzeżeniem ust. 1a ww. ustawy, 
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- dokonaniu kwalifikacji planowanego przedsięwzięcia zgodnie z rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 10 września 2019 r. (Dz.U.2019.1839), 

- podaniu zgodnie z ww. rozporządzeniem powierzchni zabudowy, tj. powierzchni terenu 

zajętej przez obiekty budowlane oraz pozostałej powierzchni przeznaczonej do 

przekształcenia, w tym tymczasowego, w celu realizacji przedsięwzięcia, 

- podaniu cech przedsięwzięcia, 

- podaniu danych o korytarzach ekologicznych, znajdujących się w zasięgu znaczącego 

oddziaływania przedsięwzięcia, 

- podaniu informacji o pracach rozbiórkowych dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko z uwzględnieniem dostępnych wyników innych ocen wpływu na 

środowisko, przeprowadzonych na podstawie odrębnych przepisów. 

W przedmiotowym piśmie zawarto pouczenie, iż zgodnie z art. 64 § 2 k.p.a. nieusunięcie ww. 

braków w określonym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania. 

Zgodnie ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru pismo zostało doręczone w dniu 06.02.2020 r. 

  

3) Pismem z dnia 19 lutego 2020 r. (data wpływu do tut. Urzędu 26 lutego 2020 r.) inwestor 

uzupełnił stwierdzone braki. Jednocześnie poinformował, że liczba stron postępowania 

przekracza 10, wobec czego nie dołącza dokumentu o którym mowa w art. 74 ust. 1 pkt 6 

o.o.ś.  

 

Zgodnie z art. 74 ust. 1a o.o.ś. cyt.: „Jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10, nie wymaga się dołączenia dokumentu,  

o którym mowa w ust. 1 pkt 6. W razie wątpliwości organ może wezwać inwestora do dołączenia 

dokumentu, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, w zakresie niezbędnym do wykazania, że liczba stron 

postępowania przekracza 10”. 

 

Z włączonego do akt sprawy Wykazu stron postępowania wynika, iż w postępowaniu na wniosek 

inwestora w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego 

przedsięwzięcia występuje 18 stron. 

 

4) Obwieszczeniem Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 3 marca 2020 r., na podstawie art. 49  

i art. 61 § 4 k.p.a. w związku z art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 o.o.ś. zawiadomiono strony 

postępowania o wszczęciu postępowania na wniosek inwestora z dnia 16 grudnia 2019 r. 

(data wpływu – 10 stycznia 2020 r.), uzupełniony w dniu 26 lutego 2020 r., w sprawie 

wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia. 

Jednocześnie pouczono o przysługującym prawie do brania czynnego udziału w każdym 

stadium postępowania oraz wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów  

i materiałów oraz zgłoszonych żądań, a także przeglądania akt sprawy oraz sporządzania  

z nich notatek i odpisów w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia. 

Wskazano, iż powyższych czynności można dokonać w Wydziale Gospodarki Komunalnej  

i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy ul. Wodnej 11 w godzinach 

pracy tut. Urzędu. Poinformowano również, iż wystąpiono do Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego w Przemyślu, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  

w Rzeszowie oraz Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie  

w Przemyślu o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania 

na środowisko dla ww. przedsięwzięcia. Ponadto w treści obwieszczenia wskazano datę jego 
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udostępnienia wraz z pouczeniem, iż po upływie 14 dni od dnia obwieszczenia ww. 

zawiadomienie uważa się za dokonane. 

 

Treść obwieszczenia została przekazana do inwestora, jak również zamieszczona w Biuletynie 

Informacji Publicznej (w dniu 03.03.2020 r.) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego  

w Przemyślu (w okresie od 04.03.2020 r. – 17.03.2020 r.). 

   

5) Pismami z dnia 3 marca 2020 r. działający z upoważnienia Prezydenta Miasta Zastępca 

Prezydenta zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przemyślu i Dyrekcji Państwowego 

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Przemyślu o wyrażenie opinii odnośnie potrzeby 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla wnioskowanego przedsięwzięcia. 

Jednocześnie poinformował, że dla obszaru lokalizacji ww. przedsięwzięcia nie obowiązuje 

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. 

Do pism załączono: 

- kserokopię wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, 

- kartę informacyjną przedsięwzięcia, 

- oświadczenie wraz z uzasadnieniem, czy wnioskodawca jest podmiotem zależnym od 

jednostki samorządu terytorialnego. 

(zwrotne potwierdzenia odbioru: RDOŚ 05.03.2020 r., PGWWP – 09.03.2020 r., PPIS – 

05.03.2020 r.) 

 

6) Pismem z dnia 18 marca 2020 r., znak: WOOŚ.4220.13.7.2020.JK.2 Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska w Rzeszowie wyznaczył nowy termin wyrażenia opinii, tj. do dnia  

8 kwietnia 2020 r. 

 

7) Pismem z dnia 27 marca 2020 r., znak: RZ.ZZŚ.3.435.40.2020.KP Państwowe Gospodarstwo 

Wodne Wody Polskie wezwało inwestora do uzupełnienia karty informacyjnej 

przedsięwzięcia w terminie do dnia 30 kwietnia 2020 r. Jednocześnie z uwagi na konieczność 

uzupełnienia dokumentacji wyznaczono nowy termin załatwienia sprawy, tj. 14 dni licząc od 

dnia skompletowania materiału dowodowego. 

 

Przedmiotowe pismo przesłano do wiadomości do Prezydenta Miasta Przemyśla (data wpływu 

do tut. Urzędu – 02.04.2020 r.). 

 

8) Pismem z dnia 8 kwietnia 2020 r., znak: WOOŚ.4220.13.7.2020.JK.4 Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska w Rzeszowie wezwał inwestora do uzupełnienia karty informacyjnej 

przedsięwzięcia w terminie do 2 miesięcy licząc od dnia kolejnego po odwołaniu stanu 

zagrożenia epidemicznego. Jednocześnie z uwagi na konieczność uzupełnienia dokumentacji 

wyznaczono nowy termin załatwienia sprawy, tj. 14 dni licząc od dnia skompletowania 

materiału dowodowego. 

 

Przedmiotowe pismo przesłano do wiadomości do Prezydenta Miasta Przemyśla (data wpływu 

do tut. Urzędu – 08.04.2020 r.). 

 

9) Pismem z dnia 16 kwietnia 2020 r. (data wpływu do tut. Urzędu – 28.04.2020 r.) inwestor 

przesłał do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz do Prezydenta Miasta 
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Przemyśla aneks do karty informacyjnej zawierający informacje w zakresie wskazanym  

w wezwaniu znak: RZ.ZZS.3.435.40.2020.KP. 

 

10) Pismami z dnia 5 maja 2020 r. działający z upoważnienia Prezydenta Miasta Przemyśla 

Naczelnik Wydziału Gospodarki i Ochrony Środowiska przekazał do Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie i Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w Przemyślu uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia, przedłożone 

przez inwestora na wezwanie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. 

(zwrotne potwierdzenia odbioru: RDOŚ – 07.05.2020 r., PPIS – 07.05.2020 r.) 

 

11) Pismem z dnia 21 maja 2020 r. (data wpływu do tut. Urzędu – 04.06.2020 r.) inwestor 

przesłał do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz do Prezydenta 

Miasta Przemyśla uzupełnienie karty informacyjnej zawierające informacje w zakresie 

wskazanym w wezwaniu znak: WOOŚ.4220.13.7.2020.JK.4. 

 

12) Pismami z dnia 5 czerwca 2020 r. działający z upoważnienia Prezydenta Miasta Przemyśla 

Naczelnik Wydziału Gospodarki i Ochrony Środowiska przekazał do Państwowego 

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Przemyślu i Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego w Przemyślu uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia, 

przedłożone przez inwestora na wezwanie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska  

w Rzeszowie. 

(zwrotne potwierdzenia odbioru: PGWWP – 09.06.2020 r., PPIS – 09.06.2020 r.) 

 

13) Obwieszczeniem Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 8 czerwca 2020 r., na podstawie  

art. 10 i art. 49 k.p.a. w związku z art. 74 ust. 3 o.o.ś. zawiadomiono strony postępowania  

o otrzymaniu w dniach 28.04.2020 r. oraz 04.06.2020 r. uzupełnień karty informacyjnej 

przedsięwzięcia, przedłożonych na wezwanie Państwowego Gospodarstwa Wodnego 

Wody Polskie w Przemyślu oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie. 

Jednocześnie poinformowano o możliwości zapoznania się z kompletem przedłożonej 

dokumentacji w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu 

Miejskiego w Przemyślu przy ul. Wodnej 11 w godzinach pracy tut. Urzędu, po uprzednim 

telefonicznym lub mailowym umówieniu wizyty. Ponadto w treści obwieszczenia wskazano 

datę jego udostępnienia wraz z pouczeniem, iż po upływie 14 dni od dnia obwieszczenia 

ww. zawiadomienie uważa się za dokonane. 

 

Treść obwieszczenia została przekazana do inwestora, jak również zamieszczona w Biuletynie 

Informacji Publicznej (w dniu 08.06.2020 r.) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego  

w Przemyślu (w okresie od 08.06.2020 r. – 22.06.2020 r.). 

 

14) Pismem z dnia 5 czerwca 2020 r. (data wpływu do tut. Urzędu 09.06.2020 r.) znak: 

RZ.ZZŚ.3.435.40.2020.KP Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wyznaczyło 

nowy termin wyrażenia opinii w zakresie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania 

na środowisko, tj. do 22 czerwca 2020 r.  

 

15) Pismem z dnia 16 czerwca 2020 r. znak: WOOŚ.4220.13.7.2020.JK.7 Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska wyraził opinię, iż dla wnioskowanego przedsięwzięcia nie istnieje 



7 
 

konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, o ile spełnione będą 

następujące warunki: 

- prace budowlano-montażowe prowadzone będą wyłącznie w porze dziennej, tj.  

w godzinach 6:00-22:00, 

- wycinka drzew/krzewów zostanie przeprowadzona poza okresem lęgowym ptaków, tj. 

poza terminem od 1 marca do 31 sierpnia. W przypadku zaistnienia konieczności wycinki 

pojedynczych drzew/krzewów w ww. okresie lęgowym, możliwe jest wykonanie prac 

jedynie w przypadku potwierdzenia przez ornitologa (obserwacje te powinny się odbyć 

w okresie 1-3 dni przed terminem planowanej wycinki), iż dane drzewo/krzew nie jest 

wykorzystywany przez ptaki, jako miejsce gniazdowania, jak również, że jego wycinka 

nie będzie stanowiła zagrożenia dla innych gniazdujących w sąsiedztwie ptaków. W razie 

stwierdzenia występowania chronionych gatunków ptaków, wycinkę należy wstrzymać 

do momentu wyprowadzenia lęgów przez te gatunki lub do momentu uzyskania 

stosowanych zezwoleń na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do 

chronionych gatunków ptaków,  

- drzewa nieprzeznaczone do wycinki, narażone na uszkodzenia w trakcie prowadzenia 

prac, zostaną na czas realizacji robót zabezpieczone przed uszkodzeniami 

mechanicznymi, 

- obiekty będą eksploatowane wyłącznie w porze dziennej, tj. w godzinach 6:00-22:00 

- procesy produkcyjne prowadzone będą wewnątrz budynków, 

- równoważny poziom mocy akustycznej: 

a) pojedynczej centrali klimatyzacyjnej nie będzie przekraczał wartości 81 dB (A) 

b) pojedynczego wentylatora dachowego nie będzie przekraczał wartości 61dB (A). 

 

16) Pismem z dnia 16 czerwca 2020 r. (data wpływu do tut. Urzędu 19.06.2020 r.) Państwowe 

Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wyraziło opinię, iż dla wnioskowanego 

przedsięwzięcia przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko nie jest 

wymagane. 

 

17) Obwieszczeniem Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 22 czerwca 2020 r., na podstawie  

art. 36 i art. 49 k.p.a. w związku z art. 74 ust. 3 o.o.ś. zawiadomiono strony postępowania  

o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy, tj. do dnia 24 sierpnia 2020 r. 

Jednocześnie pouczono o przysługującym prawie do wniesienia ponaglenia do organu 

wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie. W treści 

obwieszczenia wskazano datę jego udostępnienia, tj. 24.06.2020 r. wraz z pouczeniem, iż 

po upływie 14 dni od dnia obwieszczenia ww. zawiadomienie uważa się za dokonane. 

 

Treść obwieszczenia została przekazana do inwestora, jak również zamieszczona w Biuletynie 

Informacji Publicznej (w dniu 24.06.2020 r.) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego  

w Przemyślu (w okresie od 25.06.2020 r. – 09.07.2020 r.). 

 

18) Pismem z dnia 8 lipca 2020 r. (data wpływu do tut Urzędu 15.07.2020 r.) inwestor wniósł  

o korektę wniosku w zakresie powierzchni działki nr ew. gr: 65/34 obr. 214. Zaznaczył, iż 

w karcie informacyjnej przedsięwzięcia podane zostały błędne dane, wynikające z błędu 

pisarskiego. W załączeniu przekazał poprawioną i ujednoliconą kartę informacyjną 

przedsięwzięcia z oznaczonymi naniesionymi poprawkami i uzupełnioną o informacje 

wskazane w odpowiedziach na wezwanie Prezydenta Miasta z dnia 30.01.2020 r., 
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Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak: RZ.ZZŚ.3.435.40.2020.KP  

z dnia 27.03.2020 r. oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie znak: 

WOOŚ.4220.13.7.2020.JK.4 z dnia 08.04.2020 r. 

 

19) Pismami z dnia 21 lipca 2020 r. działający z upoważnienia Prezydenta Miasta Przemyśla 

Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przekazał do 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Państwowego Gospodarstwa 

Wodnego Wody Polskie w Przemyślu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 

w Przemyślu korektę inwestora w zakresie powierzchni dz. nr 65/34 obr. 214 wraz  

z poprawioną kartą informacyjną przedsięwzięcia. Jednocześnie poprosił Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie i Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody 

Polskie w Przemyślu o informację zwrotną czy podtrzymana będzie opinia z dnia 

16.06.2020 r. znak: WOOŚ.4220.13.7.2020.JK.4 i 05.06.2020 r. znak: 

RZ.ZZŚ.3.435.40.2020.KP w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na 

środowisko. Natomiast w piśmie do Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przemyślu 

wskazał, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny nie wydał wnioskowanej opinii  

w terminie ustawowym, co zgodnie z art. 78 ust. 4 o.o.ś. potraktowane zostało jako brak 

zastrzeżeń. W związku z powyższym poprosił o informację zwrotną czy podtrzymane 

będzie dotychczasowe stanowisko lub zastosowanie art. 78 ust. 4 ww. ustawy. 

 (zwrotne potwierdzenia odbioru: RDOŚ 23.07.2020 r., PGWWP – 23.07.2020 r., PPIS – 

23.07.2020 r.) 

 

20) Obwieszczeniem Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 21 lipca 2020 r., na podstawie art. 10 

i art. 49 k.p.a. w związku z art. 74 ust. 3 o.o.ś. zawiadomiono strony postępowania  

o otrzymaniu w dniu 15.07.2020 r. korekty inwestora w zakresie powierzchni dz. nr 

65/34 obr. 214 wraz z poprawioną kartą informacyjną przedsięwzięcia. Niniejsza 

dokumentacja została przekazana do  Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 

w Przemyślu, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz do 

Państwowego Inspektora Sanitarnego w Przemyślu z prośbą o podtrzymanie starej lub 

wyrażenie nowej opinii odnośnie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na 

środowisko dla wnioskowanego przedsięwzięcia. Jednocześnie poinformowano  

o możliwości zapoznania się z kompletem przedłożonej dokumentacji w Wydziale 

Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy  

ul. Wodnej 11 w godzinach pracy tut. Urzędu, po uprzednim telefonicznym lub mailowym 

umówieniu wizyty. Ponadto w treści obwieszczenia wskazano datę jego udostępnienia wraz 

z pouczeniem, iż po upływie 14 dni od dnia obwieszczenia ww. zawiadomienie uważa się 

za dokonane. 

 

Treść obwieszczenia została przekazana do inwestora, jak również zamieszczona w Biuletynie 

Informacji Publicznej (w dniu 21.07.2020 r.) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego  

w Przemyślu (w okresie od 21.07.2020 r. – 04.08.2020 r.). 

 

21) Pismem z dnia 31 lipca 2020 r. (data wpływu do tut. Urzędu 03.08.2020 r.) znak: 

WOOŚ.4220.13.17.2020.JK.9 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie 

poinformował Prezydenta Miasta Przemyśla, iż podtrzymuje swoje stanowisko zawarte  

w opinii z dnia 16 czerwca 2020 r., znak: WOOŚ.4220.13.7.2020.JK.7 o braku 
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konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. 

przedsięwzięcia. 

 

22) Pismem z dnia 5 sierpnia 2020 r. (data wpływu do tut. Urzędu 10 sierpnia 2020 r.) znak: 

RZ.ZZŚ.3.435.40.2020.KP  Dyrekcja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 

w Przemyślu wyraziła opinię, że dla ww. przedsięwzięcia przeprowadzenie oceny 

oddziaływania na środowisko nie jest wymagane. 

 

23) Pismem z dnia 6 sierpnia 2020 r. (data wpływu do tut. Urzędu 10 sierpnia 2020 r.) znak: 

PSNZ.4610-22/2020 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przemyślu wyraził 

opinię, iż nie stwierdza pod względem higieniczno-sanitarnym istnienia obowiązku 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu  

o oddziaływaniu na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia inwestycyjnego.  

 

24) Obwieszczeniem Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 11 sierpnia 2020 r., na podstawie  

art. 36 i art. 49 k.p.a. w związku z art. 74 ust. 3 o.o.ś. zawiadomiono strony postępowania 

o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy, tj. do dnia 24 października 2020 

r. Jednocześnie pouczono o przysługującym prawie do wniesienia ponaglenia do organu 

wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie. W treści 

obwieszczenia wskazano datę jego udostępnienia wraz z pouczeniem, iż po upływie 14 dni 

od dnia obwieszczenia ww. zawiadomienie uważa się za dokonane. 

 

Treść obwieszczenia została przekazana do inwestora, jak również zamieszczona w Biuletynie 

Informacji Publicznej (w dniu 11.08.2020 r.) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego  

w Przemyślu (w okresie od 11.08.2020 r. – 26.08.2020 r.). 

 

25) Pismem z dnia 5 sierpnia 2020 r. (data wpływu do tut. Urzędu 14 sierpnia 2020 r.) inwestor 

wniósł o korektę karty informacyjnej przedsięwzięcia. Poinformował, że w karcie 

informacyjnej przedsięwzięcia przekazanej za pismem z dnia 08.07.2020 r. błędnie 

wskazano kwalifikację przedsięwzięcia (wskazano § 3 ust. 1 pkt 54 ppkt b i pkt 11 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2020 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko – powinno być § 3 ust. 1 pkt 54 ppkt b ww. 

rozporządzenia). Jednocześnie poinformował, że w ramach planowanego przedsięwzięcia 

nie będą funkcjonowały instalacje do obróbki metali żelaznych: kuźnie, odlewnie, 

walcownie, ciągarnie i instalacje do nakładania powłok metalicznych. 

 

26) Pismami z dnia 31 sierpnia 2020 r. działający z upoważnienia Prezydenta Miasta Przemyśla 

Główny Specjalista w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przekazał 

do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Państwowego 

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Przemyślu i Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego w Przemyślu korektę inwestora z dnia 05.08.2020 r. Jednocześnie 

poprosił o informację zwrotną czy podtrzymana będzie opinia z dnia 16.06.2020 r. znak: 

WOOŚ.4220.13.7.2020.JK.4, z dnia 05.06.2020 r. znak: RZ.ZZŚ.3.435.40.2020.KP oraz  

z dnia 06.08.2020 r. znak: PSNZ.4610-22/2020 w sprawie obowiązku przeprowadzenia 

oceny oddziaływania na środowisko. 

(zwrotne potwierdzenia odbioru: RDOŚ 02.09.2020 r., PGWWP – 02.09.2020 r., PPIS – 

02.09.2020 r.) 
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27) Obwieszczeniem Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 31 sierpnia 2020 r., na podstawie  

art. 10 i art. 49 k.p.a. w związku z art. 74 ust. 3 o.o.ś. zawiadomiono strony postępowania  

o otrzymaniu w dniu 14.08.2020 r. korekty inwestora dot. kwalifikacji planowanego 

przedsięwzięcia. Niniejsze pismo zostało przekazane do  Państwowego Gospodarstwa 

Wodnego Wody Polskie w Przemyślu, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska  

w Rzeszowie oraz do Państwowego Inspektora Sanitarnego w Przemyślu z prośbą  

o podtrzymanie starej lub wyrażenie nowej opinii odnośnie potrzeby przeprowadzenia 

oceny oddziaływania na środowisko dla wnioskowanego przedsięwzięcia. Jednocześnie 

poinformowano o możliwości zapoznania się z kompletem przedłożonej dokumentacji  

w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego  

w Przemyślu przy ul. Wodnej 11 w godzinach pracy tut. Urzędu, po uprzednim 

telefonicznym lub mailowym umówieniu wizyty. Ponadto w treści obwieszczenia wskazano 

datę jego udostępnienia wraz z pouczeniem, iż po upływie 14 dni od dnia obwieszczenia 

ww. zawiadomienie uważa się za dokonane. 

 

Treść obwieszczenia została przekazana do inwestora, jak również zamieszczona w Biuletynie 

Informacji Publicznej (w dniu 31.08.2020 r.) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego  

w Przemyślu (w okresie od 31.08.2020 r. – 14.09.2020 r.). 

 

28) Pismem z dnia 8 września 2020 r. (data wpływu do tut. Urzędu 10 września 2020 r.) znak: 

PSNZ.4610-22/20 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przemyślu poinformował 

o podtrzymaniu swojego stanowiska wydanego opinią z dnia 06.08.2020 r. znak jw. 

 

29) Pismem z dnia 9 września 2020 r. (data wpływu do tut. Urzędu 11 września 2020 r.) znak: 

RZ.ZZŚ.3.435.40.2020.KP Dyrekcja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 

w Przemyślu poinformowała o podtrzymaniu swojego stanowiska zawartego w opinii z 

dnia 05.08.2020 r., znak jw. 

 

30) Pismem z dnia 11 września 2020 r. , znak: WOOŚ.13.17.2020.JK.11 Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska w Rzeszowie poinformował o podtrzymaniu swojego stanowiska 

zawartego w opinii z dnia 16.06.2020 r., znak: WOOŚ.13.17.2020.JK.7. 

 

31) Obwieszczeniem Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 5 października 2020 r., na podstawie 

art. 9, art. 10, art. 36, art. 49 i art. 73 § 1 k.p.a. w związku z art. 74 ust. 3 o.o.ś. zawiadomiono 

strony postępowania o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w sprawie 

wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego 

przedsięwzięcia. Jednocześnie pouczono o przysługującym prawie wglądu w akta sprawy, 

sporządzania z nich notatek, kopii i odpisów, a także do wypowiedzenia się co do zebranych 

w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie 7 dni od daty 

otrzymania niniejszego zawiadomienia. Po tym terminie zostanie wydana decyzja. Ponadto 

poinformowano, iż powyższych czynności można dokonać w Wydziale Gospodarki 

Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy ul. Wodnej 11  

w godzinach pracy tut. Urzędu, po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu 

wizyty. Równocześnie zawiadomiono o nowym terminie załatwienia sprawy, tj. do dnia 

24 listopada 2020 r. wraz z pouczeniem o przysługującym prawie do wniesienia ponaglenia 

do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie.  
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W treści obwieszczenia wskazano datę jego udostępnienia wraz z pouczeniem, iż po upływie 

14 dni od dnia obwieszczenia ww. zawiadomienie uważa się za dokonane. 

 

Treść obwieszczenia została przekazana do inwestora, jak również zamieszczona w Biuletynie 

Informacji Publicznej (w dniu 05.10.2020 r.) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego  

w Przemyślu (w okresie od 05.10.2020 r. – 20.10.2020 r.). 

 

32) Decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 9 listopada 2020 r., wydaną na 

podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz.U.2020.256 t.j), art. 71, art. 72, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 i art. 85 

ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie (…) (Dz.U.Dz.U.2020.283 ze zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 54b rozporządzenia Rady 

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

oddziaływać na środowisko (Dz.U.2019.1839) działający z upoważnienia Prezydenta 

Miasta Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska nie stwierdził 

potrzeby przeprowadzenia oddziaływania na środowisko dla wnioskowanego 

przedsięwzięcia pod następującymi warunkami:  

- prace budowlano-montażowe prowadzone będą wyłącznie w porze dziennej, tj.  

w godzinach 6:00-22:00, 

- wycinka drzew/krzewów zostanie przeprowadzona poza okresem lęgowym ptaków, tj. 

poza terminem od 1 marca do 31 sierpnia. W przypadku zaistnienia konieczności wycinki 

pojedynczych drzew/krzewów w ww. okresie lęgowym, możliwe jest wykonanie prac 

jedynie w przypadku potwierdzenia przez ornitologa (obserwacje te powinny się odbyć 

w okresie 1-3 dni przed terminem planowanej wycinki), iż dane drzewo/krzew nie jest 

wykorzystywany przez ptaki, jako miejsce gniazdowania, jak również, że jego wycinka 

nie będzie stanowiła zagrożenia dla innych gniazdujących w sąsiedztwie ptaków. W razie 

stwierdzenia występowania chronionych gatunków ptaków, wycinkę należy wstrzymać 

do momentu wyprowadzenia lęgów przez te gatunki lub do momentu uzyskania 

stosowanych zezwoleń na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do 

chronionych gatunków ptaków,  

- drzewa nieprzeznaczone do wycinki, narażone na uszkodzenia w trakcie prowadzenia 

prac, zostaną na czas realizacji robót zabezpieczone przed uszkodzeniami 

mechanicznymi, 

- obiekty będą eksploatowane wyłącznie w porze dziennej, tj. w godzinach 6:00-22:00 

- procesy produkcyjne prowadzone będą wewnątrz budynków, 

- równoważny poziom mocy akustycznej: 

c) pojedynczej centrali klimatyzacyjnej nie będzie przekraczał wartości 81 dB (A) 

d) pojedynczego wentylatora dachowego nie będzie przekraczał wartości 61dB (A). 

W decyzji zawarto uzasadnienie zgodnie z art. 85 ust. 1 i 2 pkt. 2 o.o.ś. oraz pouczenie  

o przysługującym stronom prawie do odwołania do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Przemyśla w terminie 

14 dni od daty otrzymania oraz o prawie zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania. 

Integralną część decyzji stanowi załącznik obejmujący charakterystykę przedsięwzięcia 

zgodnie z art. 84 ust. 2 o.o.ś. 

Decyzja stała się ostateczna w dniu 7 grudnia 2020 r. 
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Przedmiotowa decyzja została przekazana do inwestora oraz do wiadomości zgodnie art. 74 ust. 

4 o.o.ś. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przemyślu i Państwowego Gospodarstwa Wodnego 

Wody Polskie w Przemyślu oraz zgodnie art. 86a ww. ustawy (decyzja ostateczna) do 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie i Marszałka Województwa 

Podkarpackiego w Rzeszowie.  

Informacja o wydaniu decyzji wraz z odnośnikiem do Obwieszczenia Prezydenta Miasta 

Przemyśla z dnia 09.11.2020 r., wydanym na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 o.o.ś. została 

zarejestrowana w „Publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających 

informacje o środowisku i jego ochronie” pod numerem 54/2020 w dniu 18.11.2020 r.  

 

33) Obwieszczeniem Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 9 listopada 2020 r., na podstawie  

art. 74 ust. 3 o.o.ś. i art. 49 k.p.a. zawiadomiono strony postępowania o wydaniu decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia. Jednocześnie 

poinformowano o możliwości zapoznania się z treścią decyzji i dokumentacją sprawy  

w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego  

w Przemyślu przy ul. Wodnej 11 w godzinach pracy tut. Urzędu, po uprzednim 

telefonicznym lub mailowym umówieniu wizyty. W treści obwieszczenia wskazano datę 

jego udostępnienia.  

 

Treść obwieszczenia została przekazana do inwestora, jak również zamieszczona w Biuletynie 

Informacji Publicznej (w dniu 09.11.2020 r.) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego  

w Przemyślu (w okresie od 09.11.2020 r. – 24.11.2020 r.). 

 

34) Pismem z dnia 3 grudnia 2020 r. (data wpływu do tut. Urzędu 4 grudnia 2020 r.) inwestor 

przekazał fotografie potwierdzające zamieszczenie obwieszczenia Prezydenta Miasta 

Przemyśla o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 09.11.2020 r.  

w miejscu realizacji przedsięwzięcia. 

 

35) Pismem z dnia 3 grudnia 2020 r. (data wpływu do tut. Urzędu 17.12.2020 r.) inwestor wniósł 

o nadanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach klauzuli ostateczności.  

W załączeniu przekazał 2 egz. decyzji. 

 

36) Pismem z dnia 30 grudnia 2020 r. działający z upoważnienia Prezydenta Miasta Naczelnik 

Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przekazał inwestorowi 2 egz. 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach opatrzonych klauzulą ostateczności.   

 

 

2. GK.6220.3.2020 

 

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 

przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą 

techniczną na części działek o nr ewid. (…) i (…) obr. (…) w Przemyślu”, na wniosek (…), 

reprezentowanej przez Pana (…).  

 

Do prowadzonego postępowania została założona i włączona do akt metryka sprawy. 
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Przebieg postępowania:  

 

1) Wnioskiem z dnia 10 stycznia 2020 r. (data wpływu do tut. Urzędu 14 stycznia 2020 r.) 

inwestor zwrócił się do Prezydenta Miasta Przemyśla o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia, które zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 54 rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie 

znacząco oddziaływać na środowisko.  

Do wniosku dołączono: 

- pismo z dnia 10.01.2020 r. zawierające m.in.: cechy planowanego przedsięwzięcia, 

informację dot. prac rozbiórkowych oraz numery ewidencyjne działek znajdujących się  

w obszarze oddziaływania inwestycji wraz z informacją, że liczba stron postępowania 

przekroczy 10,  

- kartę informacyjną przedsięwzięcia  

- mapę ewidencyjną,  

- dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości, 

- pełnomocnictwo, 

- opłaty skarbowe (wydruki z banku potwierdzające dokonanie opłaty skarbowej za wydanie 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w kwocie 205,00 zł – zgodnie z częścią I pkt 45 

załącznika do ustawy o opłacie skarbowej – z dnia 13.01.2020 r. oraz za pełnomocnictwo  

w kwocie 17,00 zł – zgodnie z częścią IV załącznika do ustawy o opłacie skarbowej). 

 

Wniosek zarejestrowano w „Publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach 

zawierających informacje o środowisku i jego ochronie” pod numerem 5/2020 w dniu 

29.01.2020 r.  

 

2) Obwieszczeniem Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 14 lutego 2020 r., na podstawie   

art. 36, art. 49 i art. 61 § 4 k.p.a. w związku z art. 73 ust.1 i art. 74 ust. 3 o.o.ś. zawiadomiono 

strony postępowania o wszczęciu postępowania na wniosek inwestora z dnia 10 stycznia 

2020 r. (data wpływu – 14 stycznia 2020 r.) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia. Jednocześnie pouczono o przysługującym 

prawie do brania czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz wypowiedzenia się 

co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, a także 

przeglądania akt sprawy oraz sporządzania z nich notatek i odpisów w terminie 7 dni od daty 

otrzymania niniejszego zawiadomienia. Wskazano, iż powyższych czynności można dokonać 

w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Przemyślu 

przy ul. Wodnej 11 w godzinach pracy tut. Urzędu. Poinformowano również, iż wystąpiono 

do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przemyślu, Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Dyrektora Państwowego Gospodarstwa 

Wodnego Wody Polskie w Przemyślu o wydanie opinii w sprawie obowiązku 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia. Ponadto 

wyznaczono nowy termin załatwienia sprawy, tj. do dnia 14.04.2020 r. W treści 

obwieszczenia wskazano datę jego udostępnienia, tj. 17.02.2020 r. wraz z pouczeniem, iż po 

upływie 14 dni od dnia obwieszczenia ww. zawiadomienie uważa się za dokonane. 

 

Treść obwieszczenia została przekazana do inwestora oraz stron postępowania za 

pośrednictwem Urzędu Gminy Przemyśl, jak również zamieszczona w Biuletynie Informacji 
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Publicznej (w dniu 17.02.2020 r.) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przemyślu  

(w okresie od 19.02.2020 r. – 04.03.2020 r.). 

 

3) Pismami z dnia 14 lutego 2020 r. działający z upoważnienia Prezydenta Miasta Przemyśla 

Zastępca Prezydenta zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  

w Rzeszowie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przemyślu i Dyrekcji 

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Przemyślu o wyrażenie opinii 

odnośnie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla wnioskowanego 

przedsięwzięcia. Jednocześnie poinformował, że dla obszaru lokalizacji ww. przedsięwzięcia 

nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Do pism załączono: 

- kserokopię wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, 

- kartę informacyjne przedsięwzięcia, 

- oświadczenie wraz z uzasadnieniem, czy wnioskodawca jest podmiotem zależnym od 

jednostki samorządu terytorialnego. 

(zwrotne potwierdzenia odbioru: RDOŚ 19.02.2020 r., PGWWP – 19.02.2020 r., PPIS – 

19.02.2020 r.) 

 

4) Pismem z dnia 27 lutego 2020 r. (data wpływu do tut. Urzędu 28 lutego 2020 r.), znak: 

PSNZ.4610-8/2020 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przemyślu wyraził opinię, 

iż nie stwierdza pod względem higieniczno-sanitarnym istnienia obowiązku 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu  

o oddziaływaniu na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia inwestycyjnego.  

 

5) Pismem z dnia 3 marca 2020 r., znak: WOOŚ.4220.14.1.2020.BL.4 Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska w Rzeszowie wyznaczył nowy termin wydania opinii, tj. do dnia 

17.03.2020 r. 

 

6) Pismem z dnia 6 marca 2020 r., znak: WOOŚ.4220.14.1.2020.BL.5 Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska w Rzeszowie zawiadomił, że w dniu 18 marca 2020 r. zostaną 

przeprowadzone oględziny terenu realizacji przedsięwzięcia. Jednocześnie poinformował, że 

w związku z koniecznością zebrania dodatkowych dowodów załatwienie sprawy nastąpi  

w terminie 14 dni licząc od dnia skompletowania materiału dowodowego. 

 

7) Pismem z dnia 5 marca 2020 r., znak: RZ.ZZŚ.3.435.31.2020.KP Państwowe Gospodarstwo 

Wodne Wody Polskie wezwało inwestora do uzupełnienia karty informacyjnej 

przedsięwzięcia w terminie do dnia 20 lutego 2020 r. Jednocześnie z uwagi na konieczność 

uzupełnienia dokumentacji wyznaczono nowy termin załatwienia sprawy, tj. 14 dni licząc od 

dnia skompletowania materiału dowodowego. 

Przedmiotowe pismo przesłano do wiadomości do Prezydenta Miasta Przemyśla (data wpływu 

do tut. Urzędu  - 10.03.2020 r.). 

 

8) Pismem z dnia 12 marca 2020 r., znak: WOOŚ.4220.14.1.2020.BL.6 Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska w Rzeszowie zawiadomił, że zaplanowane na dzień 18 marca 2020 r. 

oględziny terenu realizacji przedsięwzięcia zostają odwołane.  
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9) Pismem z dnia 16 marca 2020 r., znak: WOOŚ.4220.14.1.2020.BL.7 Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska w Rzeszowie wyznaczył nowy termin wydania opinii, tj. do dnia 

07.04.2020 r. 

 

10) Pismem z dnia 13 marca 2020 r. (data wpływu do tut. Urzędu – 23 marca 2020 r.) inwestor 

przesłał do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz do Prezydenta Miasta 

Przemyśla uzupełnienie karty informacyjnej zawierające informacje w zakresie wskazanym 

w wezwaniu znak: RZ.ZZS.3.435.31.2020.KP. 

 

11) Pismami z dnia 30 marca 2020 r. działający z upoważnienia Prezydenta Miasta Przemyśla 

Naczelnik Wydziału Gospodarki i Ochrony Środowiska przekazał do Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie i Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w Przemyślu uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia, przedłożone 

przez inwestora na wezwanie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. 

(zwrotne potwierdzenia odbioru: RDOŚ 08.04.2020 r., PPIS – 30.03.2020 r.) 

 

12) Obwieszczeniem Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 3 kwietnia 2020 r., na podstawie  

art. 36 i art. 49 k.p.a. w związku z art. 74 ust. 3 o.o.ś. zawiadomiono strony postępowania  

o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy, tj. do dnia 30 czerwca 2020 r. 

Jednocześnie pouczono o przysługującym prawie do wniesienia ponaglenia do organu 

wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie. W treści 

obwieszczenia wskazano datę jego udostępnienia wraz z pouczeniem, iż po upływie 14 dni 

od dnia obwieszczenia ww. zawiadomienie uważa się za dokonane. 

 

Treść obwieszczenia została przekazana do inwestora oraz stron postepowania za 

pośrednictwem Urzędu Gminy Przemyśl, jak również zamieszczona w Biuletynie Informacji 

Publicznej (w dniu 03.04.2020 r.) i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przemyślu  

(w okresie od 03.04.2020 r. – 17.04.2020 r.). 

 

13) Pismem z dnia 31 marca 2020 r. (data wpływu do tut. Urzędu 3 kwietnia 2020 r.), znak: 

RZ.ZZS.3.435.31.2020.KP Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Przemyślu 

wydało opinię, zgodnie z którą dla ww. przedsięwzięcia przeprowadzenie oceny 

oddziaływania na środowisko nie jest wymagane. 

 

14) Pismem z dnia 7 kwietnia 2020 r., znak: WOOŚ.4220.14.1.2020.BL.9 Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska w Rzeszowie wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia 

istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 

 

15) Pismem z dnia 9 kwietnia 2020 r. (data wpływu do tut. Urzędu 14 kwietnia 2020 r.), znak: 

PSNZ.4610-8a/19 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przemyślu podtrzymał 

swoje stanowisko wydane opinią z dnia 27.02.2020 r., znak: PSNZ.4610-8/20. 

 

16) Postanowieniem z dnia 14 maja 2020 r., wydanym na podstawie art. 123 ustawy z dnia  

14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020.256 t.j), art. 63 ust. 

1 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie (…) (Dz.U.Dz.U.2020.283 t.j.) oraz § 3 ust. 1 pkt 54 rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 
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oddziaływać na środowisko (Dz.U.2019.1839), działający z upoważnienia Prezydenta 

Miasta Przemyśla Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 

stwierdził obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. 

przedsięwzięcia i zobowiązał inwestora do przedłożenia raportu oddziaływania 

przedsięwzięcia na środowisko. 

Postanowienie zawiera uzasadnienie zgodnie z art. 65 ust. 3 o.o.ś oraz pouczenie  

o przysługującym stronom prawie do wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Przemyśla w terminie 7 

dni od dnia, w którym nastąpiło zakończenie stanu zagrożenia epidemiologicznego albo 

stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 

 

Informacja o wydaniu postanowienia zarejestrowana została w „Publicznie dostępnym wykazie 

danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie” pod numerem 

12/2020 w dniu 14.05.2020 r.  

 

17) Obwieszczeniem Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 14 maja 2020 r., na podstawie art. 49 

k.p.a. i art. 74 ust. 3 o.o.ś. zawiadomiono strony postępowania o wydaniu w dniu 14 maja 

2020 r. postanowienia, w którym stwierdzono obowiązek przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia oraz zobowiązano inwestora do 

przedłożenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Jednocześnie 

pouczono o przysługującym prawie do wniesienia zażalenia oraz o możliwości zapoznania 

się z treścią postanowienia w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska  

w godzinach pracy Urzędu, po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu wizyty. 

W treści obwieszczenia wskazano datę jego udostępnienia wraz z pouczeniem, iż po upływie 

14 dni od dnia obwieszczenia ww. zawiadomienie uważa się za dokonane, przy czym 

zgodnie z art. 15 zzr i art. 15 zzs ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w okresie obowiązywania stanu 

zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 bieg 

przewidzianych przepisami prawa administracyjnego terminów oraz bieg terminów 

procesowych nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres. 

 

Treść obwieszczenia została przekazana do inwestora oraz stron postępowania za 

pośrednictwem Urzędu Gminy Przemyśl, jak również zamieszczona w Biuletynie Informacji 

Publicznej (w dniu 14.05.2020 r.) i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przemyślu  

(w okresie od 14.05.2020 r. – 12.07.2020 r.). 

 

18) Obwieszczeniem Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 2 czerwca 2020 r., na podstawie  

art. 74 ust. 3 i art. 75 ust. 1 pkt 4 o.o.ś., art. 49 k.p.a. oraz art. 46 pkt 20 i art. 68 ustawy  

o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem 

się wirusa SARS-CoV-2 zawiadomiono strony postępowania o wydaniu w dniu 14 maja 

2020 r. postanowienia, w którym stwierdzono obowiązek przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia oraz zobowiązano inwestora do 

przedłożenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Poinformowano 

ponadto, że terminy, których bieg nie rozpoczął się lub uległ zawieszeniu na podstawie  

art. 15 zzr i art. 15 zzs ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (…) rozpoczynają się lub biegną dalej z dniem 
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24 maja 2020 r. Jednocześnie pouczono o możliwości zapoznania się z treścią postanowienia 

oraz pozostałą zgromadzoną w toku postępowania dokumentacją w Wydziale Gospodarki 

Komunalnej i Ochrony Środowiska w godzinach pracy Urzędu, po uprzednim 

telefonicznym lub mailowym umówieniu wizyty oraz o przysługującym prawie do 

wniesienia zażalenia. W treści obwieszczenia wskazano datę jego udostępnienia wraz  

z pouczeniem, iż po upływie 14 dni od dnia obwieszczenia ww. zawiadomienie uważa się 

za dokonane.  

 

Treść obwieszczenia została przekazana do inwestora oraz stron postępowania za 

pośrednictwem Urzędu Gminy Przemyśl, jak również zamieszczona w Biuletynie Informacji 

Publicznej (w dniu 02.06.2020 r.) i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przemyślu  

(w okresie od 04.06.2020 r. – 18.06.2020 r.). 

 

19) Postanowieniem z dnia 24 czerwca 2020 r., wydanym na podstawie art. 63 ust. 5 i 6 ustawy 

z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie (…) 

(Dz.U.Dz.U.2020.283 t.j.) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego (Dz.U.2020.256 ze zm.), działający z upoważnienia 

Prezydenta Miasta Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 

zawiesił postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia do czasu przedłożenia raportu 

oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 

Postanowienie zawiera uzasadnienie oraz pouczenie, że zgodnie z art. 63 ust. 6  ustawy o.o.ś. 

na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie. 

 

20) Obwieszczeniem Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 24 czerwca 2020 r., na podstawie  

art. 49 k.p.a. i art. 74 ust. 3 o.o.ś. zawiadomiono strony postępowania o zawieszeniu 

postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 

ww. przedsięwzięcia do czasu przedłożenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na 

środowisko. Jednocześnie pouczono, że zgodnie z art. 63 ust. 6  o.o.ś. na niniejsze 

postanowienie nie przysługuje zażalenie oraz o możliwości zapoznania się z treścią 

postanowienia w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w godzinach 

pracy Urzędu, po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu wizyty. W treści 

obwieszczenia wskazano datę jego udostępnienia wraz z pouczeniem, iż po upływie 14 dni 

od dnia obwieszczenia ww. zawiadomienie uważa się za dokonane.  

 

Treść obwieszczenia została przekazana do inwestora oraz stron postępowania za 

pośrednictwem Urzędu Gminy Przemyśl, jak również zamieszczona w Biuletynie Informacji 

Publicznej (w dniu 24.06.2020 r.) i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przemyślu  

(w okresie od 24.06.2020 r. – 09.07.2020 r.). 

 

21) Pismem z dnia 2 lipca 2020 r. (data wpływu do tut. Urzędu 7 lipca 2020 r.) inwestor wycofał 

wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia. 

Równocześnie poprosił o zwrot dokumentacji projektowej oraz opłaty skarbowej za 

wydanie decyzji w kwocie 205 zł. 

 

Zgodnie z dekretacją z dnia 07.07.2020 r. przedmiotowe pismo zostało przekazane do Wydziału 

Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska oraz Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych. 
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22) Obwieszczeniem Prezydenta Miasta z dnia 10 lipca 2020 r., na podstawie art. 49, art. 9,  

art. 10 i art. 73§ 1 k.p.a. w związku z art. 74 ust. 3 o.o.ś. zawiadomiono strony 

postępowania o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w sprawie wydania 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach terenu dla ww. przedsięwzięcia. Jednocześnie 

pouczono o przysługującym prawie wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, 

kopii i odpisów, a także do wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów  

i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego 

zawiadomienia. Po tym terminie zostanie wydana decyzja. Ponadto poinformowano, iż 

powyższych czynności można dokonać w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony 

Środowiska Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy ul. Wodnej 11 w godzinach pracy tut. 

Urzędu, po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu wizyty. W treści 

obwieszczenia wskazano datę jego udostępnienia wraz z pouczeniem, iż po upływie 14 dni 

od dnia obwieszczenia ww. zawiadomienie uważa się za dokonane. 

 

Treść obwieszczenia została przekazana do inwestora oraz stron postępowania za 

pośrednictwem Urzędu Gminy Przemyśl, jak również zamieszczona w Biuletynie Informacji 

Publicznej (w dniu 10.07.2020 r.) i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przemyślu  

(w okresie od 10.07.2020 r. – 24.07.2020 r.). 

 

23) Decyzją z dnia 12 sierpnia 2020 r., wydaną na podstawie art. 49 i art. 105 § 1 ustawy z dnia 

14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020.256 t.j.),  

w związku z art. 71 ust. 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 i art. 86d ustawy o udostępnianiu informacji  

o środowisku (…)(Dz.U.2020.283 t.j.), działający z upoważnienia Prezydenta Miasta 

Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska po rozpatrzeniu 

wniosku inwestora z dnia 2 lipca 2020 r. (data wpływu do tut. Urzędu 07.07.2020 r.)  

o wycofanie wniosku z dnia 10.01.20220 r. (data wpływu do tut. Urzędu 14.01.2020 r.)  

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia 

umorzył w całości postępowanie w przedmiotowej sprawie. 

Decyzja zawiera uzasadnienie oraz pouczenie o przysługującym stronom prawie do 

odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem 

Prezydenta Miasta Przemyśla w terminie 14 dni od daty otrzymania oraz o prawie zrzeczenia 

się prawa do wniesienia odwołania.  

Decyzja stała się ostateczna w dniu 10 września 2020 r. 

 

24) Obwieszczeniem Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 13 sierpnia 2020 r., na podstawie  

art. 49 k.p.a., art. 74 ust. 3 i 86d o.o.ś. zawiadomiono strony postępowania o umorzeniu 

postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 

ww. przedsięwzięcia. Jednocześnie pouczono o przysługującym prawie do wniesienia 

odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem 

Prezydenta Miasta Przemyśla w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji oraz o prawie 

do zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania. Ponadto poinformowano o możliwości 

zapoznania się z treścią decyzji w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 

Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy ul. Wodnej 11 w godzinach pracy tut. Urzędu, po 

uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu wizyty. W treści obwieszczenia 

wskazano datę jego udostępnienia, tj. 14.08.2020 r., wraz z pouczeniem, iż po upływie 14 

dni od dnia obwieszczenia ww. zawiadomienie uważa się za dokonane. 
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Treść obwieszczenia została przekazana do inwestora oraz stron postępowania za 

pośrednictwem Urzędu Gminy Przemyśl, jak również zamieszczona w Biuletynie Informacji 

Publicznej (w dniu 14.08.2020 r.) i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przemyślu  

(w okresie od 14.08.2020 r. – 29.08.2020 r.). 

 

25) W odpowiedzi na pismo inwestora z dnia 2 lipca 2020 r. dot. prośby o zwrot dokumentacji 

projektowej złożonej wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia, pismem z dnia 13 sierpnia 2020 r. działający  

upoważnienia Prezydenta Miasta Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony 

Środowiska w załączeniu przesłał inwestorowi wnioskowane dokumenty. 

 

 

3. GK.6220.6.2020 

 

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 

przedsięwzięcia pn.: „Budowa wytwórni mas bitumicznych na terenie (…) w Przemyślu przy 

ul. (…)”, na wniosek (…) w Przemyślu. 

  

Do prowadzonego postępowania została założona i włączona do akt metryka sprawy. 

  

Przebieg postępowania:  

 

1) Wnioskiem z dnia 25 lutego 2020 r. inwestor zwrócił się do Prezydenta Miasta Przemyśla  

o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia, które 

zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 20 i 54 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r.  

w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2019.1839) 

kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisko.  

Do wniosku dołączono: 

- kartę informacyjną przedsięwzięcia (4 egz.) 

- poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej, obejmującej przewidywany 

teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obszar w odległości 100 m od 

granic działek planowanego przedsięwzięcia, 

- mapę z zaznaczonym przewidywanym terenem realizacji przedsięwzięcia oraz  

z zaznaczonym przewidywanym obszarem w odległości 100 m od granic działek 

planowanego przedsięwzięcia wraz z wyznaczoną odległością, 

- wypis z rejestru gruntów działek lokalizacji planowanego przedsięwzięcia , 

- potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej z dnia 25.02.2020 r. w kwocie 205 zł (zgodnie  

z częścią I pkt 45 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej). 

 

Wniosek nie został zarejestrowany w „Publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach 

zawierających informacje o środowisku i jego ochronie” 

 

2) Pismem z dnia 6 marca 2020 r., działający z upoważnienia Prezydenta Miasta Główny 

Specjalista w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska wezwał 
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wnioskodawcę na podstawie art. 64 § 2 k.p.a. do usunięcia braków podania zgodnie z art. 74 

o.o.ś. w terminie 21 dni od dnia otrzymania wezwania, polegającego na: 

- przedłożeniu poświadczonej przez właściwy organ kopii mapy ewidencyjnej, w postaci 

papierowej lub elektronicznej, obejmującej przewidywany teren, na którym będzie 

realizowane przedsięwzięcie oraz przewidywany obszar, o którym mowa w art. 74 ust. 3a 

zdanie drugie ww. ustawy, 

- przedłożeniu mapy, w postaci papierowej oraz elektronicznej, w skali zapewniającej 

czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym 

będzie realizowane przedsięwzięcie oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem,  

o którym mowa w art. 74 ust. 3a zdanie drugie, wraz z wyznaczoną odległością, o której 

mowa w ust. 3a pkt 1, sporządzonej na podkładzie wykonanym na podstawie kopii mapy 

ewidencyjnej, o której mowa w pkt 3 ww. ustawy, 

- uzupełnieniu karty informacyjnej przedsięwzięcia poprzez: 

a) podanie bilansu terenu wraz z udziałem procentowym dla planowanego przedsięwzięcia  

z uwzględnieniem zapisów obowiązującej na tym terenie uchwały Nr 118/2012 Rady 

Miejskiej w Przemyślu z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego „Sielecka I” oraz uwzględnieniem powierzchni 

zabudowy zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10.09.2019 r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, 

b)  wyjaśnienie czy laboratorium oraz stacja trafo, widniejące w przedstawionym 

uproszczonym projekcie zagospodarowania działek, będą elementem przedsięwzięcia  

i ewentualne podanie ich charakterystycznych parametrów, 

c) podanie wysokości wieży otaczarki, 

d) podanie wielkości emisji zanieczyszczeń do powietrza na etapie realizacji i eksploatacji 

przedsięwzięcia w jednostkach według rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 

stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu tj. 

(µg/m3).  

W przedmiotowym piśmie zawarto pouczenie, iż zgodnie z art. 64 § 2 k.p.a. nieusunięcie ww. 

braków w określonym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania. 

Zgodnie ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru pismo zostało doręczone w dniu 11.03.2020 r. 

 

3) Pismem z dnia 31 marca 2020 r. (data wpływu do tut. Urzędu 1 kwietnia 2020 r. inwestor 

wniósł o przedłużenie terminu usunięcia braków do dnia 4 maja 2020 r.  

 

4) Pismem z dnia 14 kwietnia 2020 r. działający z upoważnienia Prezydenta Miasta Naczelnik 

Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska poinformował inwestora, że 

zgodnie z art. 15 zzs ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w okresie stanu zagrożenia 

epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID bieg terminów 

procesowych i sądowych w postępowaniach administracyjnych, nie rozpoczyna się,  

a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres. W związku z powyższym wydłużył termin do 

usunięcia braków podania, wyznaczony w wezwaniu z dnia 6 marca 2020 r., o jeden miesiąc 

licząc od dnia kolejnego po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego. 

Zgodnie ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru pismo zostało doręczone w dniu 20.04.2020 r. 
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5) Pismem z dnia 19 czerwca 2020 r. działający z upoważnienia Prezydenta Miasta Naczelnik 

Wydziału Gospodarki Komunalnej poinformował inwestora, że w związku z wejściem  

w życie ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań 

osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, która zmieniła ustawę  

z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (…), od dnia 24 maja 2020 r. przywrócony 

zostaje bieg terminów prawnomaterialnych, jak i procesowych, w tym w postępowaniach 

administracyjnych i sądowo-administracyjnych. W związku z powyższym wydłużył termin 

do usunięcia braków podania o jeden miesiąc od daty otrzymania niniejszego pisma. 

Zgodnie ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru pismo zostało doręczone w dniu 23.06.2020 r. 

 

6) Pismem z dnia 28 lipca 2020 r. działający z upoważnienia Prezydenta Miasta Naczelnik 

Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, na podstawie art. 9 i 64 § 2 k.p.a. 

zawiadomił inwestora, że w związku z nieusunięciem braków podania w wyznaczonym 

terminie, wniesione podanie pozostawione zostało bez rozpoznania. Jednocześnie 

poinformował, że powyższa okoliczność nie zamyka mu drogi do załatwienia przedmiotowej 

sprawy i może on w każdym czasie wnieść nowe podanie w tej samej sprawie. 

 

7) Pismem z dnia 4 sierpnia 2020 r. (data wpływu do tut. Urzędu 5 sierpnia 2020 r.) inwestor 

zwrócił się z prośbą o zwrot złożonej dokumentacji w przedmiotowej sprawie celem 

uzupełnienia braków i ponownego złożenia wniosku. 

 

8) W odpowiedzi na pismo inwestora dot. prośby o zwrot dokumentacji złożonej wraz  

z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. 

przedsięwzięcia, pismem z dnia 12 sierpnia 2020 r. działający  upoważnienia Prezydenta 

Miasta Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w załączeniu 

przesłał inwestorowi wnioskowane dokumenty. 

 

 

4. GK.6220.12.2020 

 

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 

przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja przepompowni ścieków „Zasanie” w Przemyślu”, na 

wniosek (…) w Przemyślu. 

  

Do prowadzonego postępowania została założona i włączona do akt metryka sprawy. 

 

Przebieg postępowania:  

 

1) Wnioskiem z dnia 26 sierpnia 2020 r. inwestor zwrócił się do Prezydenta Miasta Przemyśla 

o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia, które 

zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r.  

w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2019.1839) 

kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisko.  

Do wniosku dołączono: 

- kartę informacyjną przedsięwzięcia (3 egz.) 
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- poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej,  

- mapę w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym 

przewidywanym terenem realizacji przedsięwzięcia oraz z zaznaczonym przewidywanym 

terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz z zaznaczonym 

przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie 

- wypis z rejestru gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane 

przedsięwzięcie oraz obszar jego oddziaływania, 

- potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej z dnia 26.08.2020 r. w kwocie 205 zł (zgodnie  

z częścią I pkt 45 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej). 

 

Wniosek nie został zarejestrowany w „Publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach 

zawierających informacje o środowisku i jego ochronie” 

 

2) Pismem z dnia 3 września 2020 r. działający z upoważnienia Prezydenta Miasta Główny 

Specjalista w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska wezwał 

wnioskodawcę na podstawie art. 64 § 2 k.p.a. do usunięcia braków podania zgodnie z art. 74 

o.o.ś. w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania, polegającego na: 

- przedłożeniu mapy, w postaci papierowej oraz elektronicznej, w skali zapewniającej 

czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym 

będzie realizowane przedsięwzięcie oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem,  

o którym mowa w art. 74 ust. 3a zdanie drugie, wraz z wyznaczoną odległością, o której 

mowa w ust. 3a pkt 1, sporządzonej na podkładzie wykonanym na podstawie kopii mapy 

ewidencyjnej, o której mowa w pkt 3 ww. ustawy. Zaznaczył, iż do wniosku dołączono mapę 

jedynie w wersji papierowej i brak jest na niej zaznaczonego przewidywanego terenu, na 

którym będzie realizowane przedsięwzięcie. Stwierdzono także nieścisłości dot. 

zaznaczonego obszaru oddziaływania przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 74 ust. 3a pkt. 

1, dlatego należy ww. obszary jeszcze raz przeanalizować  i zweryfikować,  

- przedłożeniu karty informacyjnej przedsięwzięcia w formie pisemnej oraz na elektronicznych 

nośnikach danych z ich zapisem w formie elektronicznej w liczbie odpowiednio po jednym 

egzemplarzu dla organu prowadzącego postępowanie oraz każdego organu opiniującego  

i uzgadniającego (inwestor przedłożył tylko 3 egz. karty informacyjnej w formie papierowej 

i 1 egz. w formie elektronicznej), 

- uzupełnieniu karty informacyjnej przedsięwzięcia poprzez: 

a) przedłożenie pełnej analizy zgodności planowanego przedsięwzięcia z obowiązującym na 

tym terenie miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „ Nad Sanem I/04”, 

b) przedstawienie czytelnego schematu sytuacyjnego planowanych do budowy i przebudowy 

obiektów wrysowanych w mapę wraz z opisem, 

c) podanie wydajności przepompowni oraz parametrów charakterystycznych 

poszczególnych obiektów przepompowni wskazanych do przebudowy po realizacji 

przedsięwzięcia, 

d) podanie wielkości emisji zanieczyszczeń do powietrza na etapie realizacji i eksploatacji 

przedsięwzięcia w jednostkach wg rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 

2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu tj. (µg/m3).  

- dokonaniu ponownej kwalifikacji planowanego przedsięwzięcia zgodnie z rozporządzeniem 

Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r., ze względu na to, że planowane przedsięwzięcie 

będzie polegało na przebudowie, rozbudowie i montażu zrealizowanego przedsięwzięcia. 
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W przedmiotowym piśmie zawarto pouczenie, iż zgodnie z art. 64 § 2 k.p.a. nieusunięcie ww. 

braków w określonym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania. 

Zgodnie ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru pismo zostało doręczone w dniu 04.09.2020 r. 

 

3) Pismem z dnia 28 września 2020 r. inwestor zwrócił się do Prezydenta Miasta Przemyśla  

o wydłużenie terminu usunięcia braków we wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia do dnia 30.10.2020 r.  

 

4) Pismem z dnia 2 października 2020 r. działający z upoważnienia Prezydenta Miasta 

Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska wyraził zgodę na 

przedłużenie terminu na usunięcie braków podania, zgodnie z żądaniem wnioskodawcy, tj. 

do dnia 30.10.2020 r. 

 

5) Pismem z dnia 30.10.2020 r. inwestor przesłał niezbędne dokumenty w celu uzupełnienia 

braków we wniosku. 

 

6) Pismem z dnia 16 listopada 2020 r. działający z upoważnienia Prezydenta Miasta Naczelnik 

Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, na podstawie art. 9 i 64 § 2 k.p.a. 

zawiadomił inwestora, że w związku z nieusunięciem braków podania w sposób wskazany 

w wezwaniu z dnia 03.09.2020 r. w wyznaczonym terminie, wniesione podanie 

pozostawione zostało bez rozpoznania. Zaznaczył, iż inwestor przedłożył mapę, na której 

nie zaznaczono przewidywanego terenu realizacji przedsięwzięcia, jak również nie 

odniesiono się do stwierdzonych nieścisłości dot. zaznaczonego obszaru oddziaływania 

przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 74 ust. 1 pkt 3a o.o.ś. Jednocześnie poinformował, że 

powyższa okoliczność nie zamyka mu drogi do załatwienia przedmiotowej sprawy i może on 

w każdym czasie wnieść nowe podanie w tej samej sprawie. 

 

7) Pismem z dnia 24 listopada 2020 r. (data wpływu do tut. Urzędu 25 listopada 2020 r.) inwestor 

zwrócił się z prośbą o zwrot złożonej dokumentacji w przedmiotowej sprawie. 

 

8) W odpowiedzi na pismo inwestora dot. prośby o zwrot dokumentacji złożonej wraz  

z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. 

przedsięwzięcia, pismem z dnia 1 grudnia 2020 r. działający  upoważnienia Prezydenta 

Miasta Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w załączeniu 

przesłał inwestorowi wnioskowane dokumenty. 

 

 

5. GK.6220.13.2020 

 

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 

przedsięwzięcia pn.: „Budowa wytwórni mas bitumicznych na terenie (…) w Przemyślu przy 

ul. (…)”, na wniosek (…). 

(wniosek złożony ponownie – poprzednie postępowanie znak: GK.6220.6.2020 zakończyło się 

pozostawieniem wniosku bez rozpoznania) 

  

Do prowadzonego postępowania została założona i włączona do akt metryka sprawy. 
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Przebieg postępowania:  

 

1) Wnioskiem z dnia 3 września 2020 r. inwestor zwrócił się do Prezydenta Miasta Przemyśla  

o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia, które 

zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 20 i 54 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r.  

w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2019.1839) 

kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisko.  

Do wniosku dołączono: 

- kartę informacyjną przedsięwzięcia (4 egz.) 

- poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej, obejmującej przewidywany 

teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obszar w odległości 100 m od 

granic działek planowanego przedsięwzięcia, 

- mapę z zaznaczonym przewidywanym terenem realizacji przedsięwzięcia oraz  

z zaznaczonym przewidywanym obszarem w odległości 100 m od granic działek 

planowanego przedsięwzięcia wraz z wyznaczoną odległością, 

- wypis z rejestru gruntów działek lokalizacji planowanego przedsięwzięcia , 

- potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej z dnia 25.02.2020 r. w kwocie 205 zł (zgodnie z 

częścią I pkt 45 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej). 

 

Wniosek zarejestrowano w „Publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach 

zawierających informacje o środowisku i jego ochronie” pod numerem 46/2020 w dniu 

14.10.2020 r. 

 

2) Pismem z dnia 15 września 2020 r., działający z upoważnienia Prezydenta Miasta Główny 

Specjalista w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska wezwał 

wnioskodawcę na podstawie art. 64 § 2 k.p.a. do usunięcia braków podania zgodnie z art. 74 

ustawy o.o.ś. w terminie 21 dni od dnia otrzymania wezwania, polegającego na: 

- podaniu dotychczasowego sposobu wykorzystania nieruchomości, zgodnie z art. 62a ust.1 

pkt 2 ww. ustawy, 

- przedłożeniu pełnej analizy zgodności planowanego przedsięwzięcia z obowiązującym na 

tym terenie miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – należy podać 

powierzchnię terenów zabudowanych w [ha] oraz udział procentowy, 

- dokonaniu kwalifikacji planowanego przedsięwzięcia zgodnie z rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 10 września 2019 r., ze względu na to, że planowane przedsięwzięcie będzie 

polegało na budowie wytwórni mas bitumicznych na terenie już istniejącego zakładu. 

W przedmiotowym piśmie zawarto pouczenie, iż zgodnie z art. 64 § 2 k.p.a. nieusunięcie ww. 

braków w określonym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania. 

Zgodnie ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru pismo zostało doręczone w dniu 18.09.2020 r. 

 

3) Pismem z dnia 1 października 2020 r. inwestor uzupełnił stwierdzone braki. 

 

4) Obwieszczeniem Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 6 października  2020 r., na podstawie 

art. 49 i art. 61 § 4 k.p.a. w związku z art. 73 ust.1 i art. 74 ust. 3 o.o.ś. zawiadomiono strony 

postępowania o wszczęciu postępowania na wniosek inwestora z dnia 3 września 2020 r., 

uzupełniony w dniu 1 października 2020 r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia. Jednocześnie pouczono o przysługującym 
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prawie do brania czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz wypowiedzenia się 

co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, a także 

przeglądania akt sprawy oraz sporządzania z nich notatek i odpisów w terminie 7 dni od daty 

otrzymania niniejszego zawiadomienia. Wskazano, iż powyższych czynności można dokonać 

w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Przemyślu 

przy ul. Wodnej 11 w godzinach pracy tut. Urzędu. Poinformowano również, iż wystąpiono 

do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przemyślu, Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Dyrektora Państwowego Gospodarstwa 

Wodnego Wody Polskie w Przemyślu o wydanie opinii w sprawie obowiązku 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia. Ponadto  

w treści obwieszczenia wskazano datę jego udostępnienia wraz z pouczeniem, iż po upływie 

14 dni od dnia obwieszczenia ww. zawiadomienie uważa się za dokonane. 

 

Treść obwieszczenia została przekazana do inwestora, jak również zamieszczona w Biuletynie 

Informacji Publicznej (w dniu 06.10.2020 r.) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego  

w Przemyślu (w okresie od 07.10.2020 r. – 21.10.2020 r.). 

   

5) Pismami z dnia 6 października 2020 r. działający z upoważnienia Prezydenta Miasta 

Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zwrócił się do 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego w Przemyślu i Dyrekcji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody 

Polskie w Przemyślu o wyrażenie opinii odnośnie potrzeby przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na środowisko dla wnioskowanego przedsięwzięcia. Jednocześnie 

poinformował, że dla obszaru lokalizacji ww. przedsięwzięcia obowiązuje miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego „Sielecka I”. 

Do pism załączono: 

- kserokopię wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, 

- kartę informacyjną przedsięwzięcia, 

- uchwałę Nr 118/2012 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie 

uchwalenia mpzp „Sielecka I” 

- oświadczenie wraz z uzasadnieniem, czy wnioskodawca jest podmiotem zależnym od 

jednostki samorządu terytorialnego. 

(zwrotne potwierdzenia odbioru: RDOŚ 08.10.2020 r., PGWWP – 08.10.2020 r., PPIS – 

07.10.2020 r.) 

 

6) Pismem z dnia 21 października 2020 r., znak: WOOŚ.4220.14.2.2020.AK.2 Regionalny 

Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie wyraził opinię, że dla ww. przedsięwzięcia 

istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, w tym 

sporządzenie raportu. 

 

7) Pismem z dnia 20 października 2020 r. (data wpływu do tut. Urzędu 22 października 2020 r.), 

znak: PSNZ.4610-29/2020 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przemyślu 

stwierdził istnienie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  

i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia. 

 

8) Pismem z dnia 27 października 2020 r. (data wpływu do tut. Urzędu 30 października 2020 r.) 

znak: RZ.ZZŚ.3.435.155.2020.KP Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 
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stwierdziło, że dla ww. przedsięwzięcia przeprowadzenie oceny oddziaływania na 

środowisko nie jest wymagane.  

 

9) Postanowieniem z dnia 16 listopada 2020 r., wydanym na podstawie art. 123 ustawy z dnia 

14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020.256 t.j), art. 63 ust. 

1 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie (…) (Dz.U.Dz.U.2020.283 t.j.) oraz § 3 ust. 1 pkt 20 i 54 i § 3 ust. 2 pkt 2 

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

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2019.1839), działający  

z upoważnienia Prezydenta Miasta Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony 

Środowiska stwierdził obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 

dla ww. przedsięwzięcia i zobowiązał inwestora do przedłożenia raportu oddziaływania 

przedsięwzięcia na środowisko. 

Postanowienie zawiera uzasadnienie zgodnie z art. 65 ust. 3 o.o.ś. oraz pouczenie  

o przysługującym stronom prawie do wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Przemyśla w terminie 7 

dni od daty otrzymania. 

 

Informacja o wydaniu postanowienia zarejestrowana została w „Publicznie dostępnym wykazie 

danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie” pod numerem 

55/2020 w dniu 18.11.2020 r. 

 

10) Obwieszczeniem Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 16 listopada 2020 r., na podstawie 

art. 49 k.p.a. i art. 74 ust. 3 o.o.ś. zawiadomiono strony postępowania o wydaniu w dniu  

16 listopada 2020 r. postanowienia, w którym stwierdzono obowiązek 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia oraz 

zobowiązano inwestora do przedłożenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na 

środowisko. Jednocześnie pouczono o przysługującym prawie do wniesienia zażalenia oraz 

o możliwości zapoznania się z treścią postanowienia w Wydziale Gospodarki Komunalnej 

i Ochrony Środowiska w godzinach pracy Urzędu, po uprzednim telefonicznym lub 

mailowym umówieniu wizyty. W treści obwieszczenia wskazano datę jego udostępnienia 

wraz z pouczeniem, iż po upływie 14 dni od dnia obwieszczenia ww. zawiadomienie uważa 

się za dokonane. 

 

Treść obwieszczenia została przekazana do inwestora, jak również zamieszczona w Biuletynie 

Informacji Publicznej (w dniu 16.11.2020 r.) i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego  

w Przemyślu (w okresie od 16.11.2020 r. – 30.11.2020 r.). 

 

11) Postanowieniem z dnia 16 listopada 2020 r., wydanym na podstawie art. 63 ust. 5 i 6 ustawy 

z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie (…) 

(Dz.U.Dz.U.2020.283 t.j.) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego (Dz.U.2020.256 ze zm.), działający z upoważnienia 

Prezydenta Miasta Przemyśla Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony 

Środowiska zawiesił postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia do czasu przedłożenia raportu 

oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 
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Postanowienie zawiera uzasadnienie oraz pouczenie, że zgodnie z art. 63 ust. 6 o.o.ś. na 

niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie. 

 

Informacja o wydaniu postanowienia zarejestrowana została w „Publicznie dostępnym wykazie 

danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie” pod numerem 

56/2020 w dniu 18.11.2020 r.  

 

12) Obwieszczeniem Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 16 listopada 2020 r., na podstawie 

art. 49 k.p.a. i art. 74 ust. 3 o.o.ś. zawiadomiono strony postępowania o zawieszeniu 

postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 

ww. przedsięwzięcia do czasu przedłożenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na 

środowisko. Jednocześnie pouczono, że zgodnie z art. 63 ust. 6 o.o.ś. na niniejsze 

postanowienie nie przysługuje zażalenie oraz o możliwości zapoznania się z treścią 

postanowienia w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w godzinach 

pracy Urzędu, po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu wizyty. W treści 

obwieszczenia wskazano datę jego udostępnienia wraz z pouczeniem, iż po upływie 14 dni 

od dnia obwieszczenia ww. zawiadomienie uważa się za dokonane.  

 

Treść obwieszczenia została przekazana do inwestora, jak również zamieszczona w Biuletynie 

Informacji Publicznej (w dniu 16.11.2020 r.) i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego  

w Przemyślu (w okresie od 16.11.2020 r. – 30.11.2020 r.). 

 

Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko został przedłożony do tut. Urzędu w dniu 

30 kwietnia 2021 r. tj. poza okresem objętym kontrolą. 

 

Wnioski 

 

Przedłożone do kontroli akta spraw prowadzone były w sposób przejrzysty z zachowaniem 

należytej staranności. Włączone do akt sprawy dokumenty ułożone były chronologicznie, co  

w znacznym stopniu ułatwiło postępowanie kontrolne. 

 

1. Prowadzenie metryki sprawy: 
Zgodnie z art. 66a § 1-3 k.p.a. cyt.: „w aktach sprawy zakłada się metrykę sprawy. W treści 

metryki wskazuje się wszystkie osoby, które uczestniczyły w podejmowaniu czynności  

w postępowaniu oraz określa się wszystkie podejmowane przez te osoby czynności wraz  

z odpowiednim odesłaniem do dokumentów zgromadzonych w sprawie. Metryka sprawy, wraz 

z dokumentami do których odsyła stanowi obowiązkową część akt i jest na bieżąco 

aktualizowana”. Sposób prowadzenia metryki określony został w rozporządzeniu 

Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie wzoru i 

sposobu prowadzenia metryki sprawy (Dz.U.2012.250). W wyniku kontroli 

stwierdzono, że we wszystkich postępowaniach w sprawie wydania decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach prowadzone były metryki sprawy. Poddane kontroli 

metryki spełniały wymogi określone  

w ww. przepisach prawa. 
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2. Kompletność wniosków: 

Spośród skontrolowanych wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach 4 nie spełniały wymogów określonych w art. 74 ust. 1-8 o.o.ś. 

W związku z powyższym, stosownie do art. 64 § 2 k.p.a., wezwano strony do 

usunięcia stwierdzonych braków wraz z podaniem terminu dokonania tej 

czynności. We wszystkich wezwaniach zawarto pouczenie, że nieusunięcie ww. 

braków w określonym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez 

rozpoznania.  

W toku kontroli ustalono, iż w 2 sprawach wnioski zostały uzupełnione i podjęto 

dalsze czynności w sprawie.  

W przypadku 2 spraw wnioski pozostawione zostały bez rozpoznania. W jednej 

sprawie  

z uwagi na nieusunięcie braków podania w określonym terminie, natomiast w 

drugiej ze względu na nieusunięcie braków podania w wyznaczonym terminie w 

sposób wskazany  

w wezwaniu (przedłożone dokumenty nie spełniały wymogów określonych w art. 

74 ust. 1 pkt 3a o.o.ś.). O fakcie pozostawienia wniosków bez rozpoznania strony 

zostały poinformowane. 

 

3. Terminowość załatwiania spraw: 

Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie (…) nie określa terminu,  

w którym powinno nastąpić wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.  

Zatem w przedmiotowej kwestii zastosowanie znajdują przepisy ogólne postępowania 

administracyjnego. Stosownie do art. 35 § 3 k.p.a. cyt.: „załatwienie sprawy wymagającej 

postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy 

szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia 

postępowania”. Zgodnie z orzecznictwem  (wyrok NSA z dnia 12 września 2008 r., sygn. akt 

II. OSK 1012/07 oraz WSA w Poznaniu z dnia 20 października 2020 r., sygn. akt II SAB/Po 

80/20) wszczęcie postępowania administracyjnego na żądanie strony następuje zgodnie  

z zasadą określoną w art. 61 § 3 k.p.a., tj. w dniu doręczenia żądania organowi administracji 

publicznej, jednak pod warunkiem, że podanie, żądanie, wniosek spełniają wymogi określone 

w art. 63 § 2 k.p.a., tj. muszą czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach 

szczególnych. W tym przypadku przepisami szczególnymi są przepisy o.o.ś. Jeżeli wniosek 

nie spełnia wymagań określonych w art. 63 § 2 k.p.a. za datę wszczęcia postępowania 

należy uznać datę usunięcia braków formalnych, bowiem wszczęcie postępowania 

administracyjnego może spowodować tylko żądanie strony niedotknięte brakami formalnymi. 

Stosownie do art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów 

przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów 

zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień, spowodowanych z winy strony albo 

z przyczyn niezależnych od organu. W myśl art. 36 k.p.a. o każdym przypadku niezałatwienia 

sprawy w terminie organ administracji publicznej obowiązany jest zawiadomić strony, 

podając przyczyny zwłoki, wskazując nowy termin załatwienia sprawy oraz pouczając  

o prawie do wniesienia ponaglenia. 
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Jednocześnie zaznaczyć należy, iż w okresie od 31 marca 2020 r. do 23 maja 2020 r. na mocy    

ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 

nimi sytuacji kryzysowych (art. 15 zzr) oraz ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie 

niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa 

SARS-CoV-2 (art. 68 ust. 1 i 2), ze względu na stan zagrożenia epidemicznego bieg 

przewidzianych przepisami prawa administracyjnego terminów nie rozpoczynał się,  

a rozpoczęty ulegał zawieszeniu. 

Analiza objętych kontrolą spraw wykazała, że wszystkie postępowania prowadzone były  

z zachowaniem wymaganych prawem terminów (z uwzględnieniem terminów i okresów 

niewliczanych do terminów załatwiania spraw, na podstawie art. 35 § 5 k.p.a. oraz art. 15 

zzr  ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  

i zwalczaniem COVID-19 (…)). W przypadku braku możliwości załatwienia sprawy  

w wyznaczonym terminie, stosownie do art. 36 k.p.a., zawiadamiano strony postępowania  

o przyczynach zwłoki, nowym terminie załatwienia sprawy oraz pouczano o prawie do 

wniesienia ponaglenia. 

 

4. Przestrzeganie obowiązku zapewnienia stronom czynnego udziału w toku postępowania 

Z przedłożonych do kontroli dokumentów wynika, iż we wszystkich poddanych 

sprawdzeniu postępowaniach liczba stron przekraczała 10. W takim przypadku 

w toku postępowania  

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stosuje się 

przepis art. 74 ust. 3 o.o.ś., który stanowi, iż cyt.: „jeżeli liczba stron postępowania w 

sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania 

dotyczącego tej decyzji przekracza 10, stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania 

administracyjnego”, zgodnie z którym cyt.: „jeżeli przepis szczególny tak stanowi, 

zawiadomienie stron o decyzjach  

i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie 

publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo 

przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie 

Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji 

publicznej. Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne 

ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje 

się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w 

którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub 

udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. W wyniku kontroli 

ustalono, iż  

o wszystkich czynnościach organu podejmowanych w toku prowadzonych 

postępowań strony były zawiadamiane poprzez publiczne obwieszczenia 

zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu 

Miejskiego w Przemyślu. Poddane kontroli obwieszczenia zawierały wszystkie 

https://sip.lex.pl/#/search-hypertext/16784712_art(49)_1?pit=2022-02-04
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wymagane elementy, tj.: właściwą podstawę prawną, pouczenie o 

przysługującym prawie do brania czynnego udziału w każdym stadium 

postępowania, możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy oraz miejscu i 

terminie dokonania tej czynności, a także datę jego udostępnienia wraz z 

pouczeniem, iż po upływie 14 dni zawiadomienie uważa się za dokonane.      

 

5. Struktura decyzji i postanowień wydanych w toku postępowania: 

W toku objętych kontrolą postępowań wydano: 

- 1 decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w trybie art. 104 k.p.a., art. 71, art. 72,  

art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 i art. 85 o.o.ś. oraz § 3 ust. 1 pkt 54b rozporządzenia RM  

w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, 

- 1 decyzję o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach w trybie art. 49 i art. 105 § 1 k.p.a. oraz art. 71 ust. 2, art. 75 ust. 1 pkt 

4, i art. 86d o.o.ś. 

- 1 postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na 

środowisko w trybie art. 123 k.p.a., art. 63 ust. 1 i 4 o.o.ś. oraz § 3 ust. 1 pkt 54 

rozporządzenia RM w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko, 

- 1 postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na 

środowisko w trybie art. 123 k.p.a., art. 63 ust. 1 i 4 o.o.ś. oraz § 3 ust. 1 pkt 20 i 54, § 3 

ust. 2 pkt 2 rozporządzenia RM w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 

na środowisko, 

- 2 postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji  

o środowiskowych uwarunkowaniach w trybie art. 123 k.p.a. oraz art. 63 ust. 5 i 6 o.o.ś. 

Wszystkie postanowienia i decyzje zawierały wymagane elementy, określone w art. 107 § 1   

i art. 124 § 1 k.p.a. tj.: oznaczenie organu, datę wydania, oznaczenie strony postępowania, 

podstawę prawną, rozstrzygnięcie, uzasadnienie faktyczne i prawne, pouczenie  

o przysługującym prawie do wniesienia odwołania bądź zażalenia (w przypadku postanowień 

o zawieszeniu postępowania o braku prawa do wniesienia zażalenia) oraz podpis z podaniem 

imienia, nazwiska i stanowiska służbowego osoby upoważnionej do ich wydania. 

Dodatkowo, niezależnie od wymagań wynikających z k.p.a., w przypadku decyzji  

o środowiskowych uwarunkowaniach oraz postanowień stwierdzających obowiązek 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w uzasadnieniu zawarto wymagane 

informacje określone w art. 85 ust. 2 i art. 65 ust. 3 o.o.ś.  

  

6. Uiszczanie opłat skarbowych: 

W aktach 5 skontrolowanych spraw znajdowały się dowody zapłaty opłaty skarbowej za 

wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w kwocie 205 zł, zgodnie z częścią I 

pkt 45 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej. W 2 sprawach znajdowały się dowody 

zapłaty za pełnomocnictwo w kwocie 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa, zgodnie  

z częścią IV załącznika do ustawy o opłacie skarbowej. W przypadku 2 spraw: 

GK.6220.1.2020 i GK.6220.13.2020 zauważono, iż opłaty skarbowe uiszczone zostały 

znacznie przed terminem złożenia wniosku, tj.: opłata z dnia 14.12.2018 r. – wniosek z dnia 

16.12.2019 r. (data wpływu 10.01.2020 r.), opłata z dnia 25.02.2020 r. – wniosek z dnia 

03.09.2020 r., co jest niezgodne z ustawą o opłacie skarbowej. Stosownie bowiem do art. 6 
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ust. 1 i 2 ww. ustawy cyt.: „obowiązek zapłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku  

o dokonanie czynności urzędowej, złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz złożenia 

w organie administracji publicznej dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa. 

Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty”. Prowadząca 

przedmiotowe sprawy Pani (…) ustnie wyjaśniła, że rozbieżności pomiędzy datą uiszczenia 

opłaty skarbowej, a datą złożenia wniosku wynikają z faktu, że są to ponowne wnioski 

składane w tych sprawach. Poprzednie wnioski, do których dołączono aktualne opłaty 

skarbowe, pozostawione zostały bez rozpoznania ze względu na nieuzupełnienie 

stwierdzonych braków w wyznaczonym terminie. Na wniosek inwestorów zostały zwrócone 

oryginały złożonych dokumentów wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty skarbowej.  

W przedmiotowych sprawach inwestorzy nie zwracali się o zwrot opłaty skarbowej za 

wydanie decyzji środowiskowych. Z przedmiotowych wyjaśnień wynika, że pracownik miał 

pewność, że uiszczone opłaty skarbowe nie były wykorzystane, dlatego też zostały one 

uwzględnione. 

 

7. Zamieszczanie informacji w publicznie dostępnych wykazach danych: 

Dane o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 

podlegają udostępnieniu w publicznie dostępnych wykazach danych.  Zgodnie z 

art. 21 ust. 2 pkt 9 o.o.ś. cyt.: „w publicznie dostępnych wykazach zamieszcza się 

dane o wnioskach o wydanie decyzji  

i o decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach”. Z kolei art. 21 ust. 4 o.o.ś. 

stanowi, iż cyt.: „dane, o których mowa w ust. 2, są zamieszczane w publicznie 

dostępnych wykazach  

w terminie 14 dni od dnia odpowiednio wytworzenia dokumentów, o których 

mowa w ust. 1, albo przekazania ich władzom publicznym właściwym do ich 

udostępnienia”.  W toku kontroli ustalono, iż stosownie do powołanych wyżej 

przepisów prawa w „Publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach 

zawierających informacje o środowisku i jego ochronie” zamieszczono 

informację o 3 wnioskach oraz 1 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W 

przypadku 2 spraw: GK.6220.6.2020 i GK.6220.12.2020 informacja  

o złożeniu wniosków nie została udostępniona. Jak wynika z przeprowadzonej 

kontroli wnioski te zawierały braki formalne i w konsekwencji pozostawione 

zostały bez rozpoznania, tym samym nie podlegały udostępnieniu w publicznie 

dostępnym wykazie danych.  

 

Na tym protokół zakończono. 

 

Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w terminie 7 dni od dnia 

otrzymania protokołu podpisuje protokół kontroli lub dokonuje zgłoszenia przed podpisaniem 

protokołu umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń w nim zawartych. 

Zastrzeżenia wraz z uzasadnieniem należy złożyć na piśmie zarządzającemu kontrolę  

w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli. Zarządzający kontrolę odmawia na 

piśmie przyjęcia zastrzeżeń, jeżeli zostały zgłoszone przez osobę nieuprawnioną lub po upływie 
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terminu. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości zarządzający kontrolę w terminie 14 dni 

od dnia otrzymania zastrzeżeń przekazuje na piśmie zgłaszającemu zastrzeżenia swoje 

stanowisko wraz z uzasadnieniem. 

 

Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska może odmówić podpisania 

protokołu kontroli i w terminie 7 dni od daty otrzymania protokołu kontroli lub otrzymania 

stanowiska zarządzającego kontrolę, złożyć zarządzającemu kontrolę pisemne wyjaśnienie 

odmowy. 

Odmowa podpisania protokołu przez kontrolowanego nie stanowi przeszkody do podpisania 

protokołu przez kontrolującego i realizacji ustaleń kontrolnych.   

  

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.  

 

Protokół pozostawiono w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w dniu 

23.03.2022 r. 

  

 

Miejsce i data podpisania protokołu kontroli: 

 

 

Przemyśl, dnia ……........................ 

 

 

            Kontrolujący:                                                                        Kontrolowany: 

              

. 

 

 


