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     PREZYDENT
MIASTA SKIERNIEWICE
Znak:ROŚ.6220.5.2021                                                         

D E C Y Z J A
Na podstawie art.  105 § 1 ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

administracyjnego (Dz.  U. z  2021 r.  poz.  735,  z  późn.  zm.),  w związku art.  71 ust.1  i  2
ustawy  z  dnia  3  października  2008  r.  o  udostępnieniu  informacji  o  środowisku   i  jego
ochronie,  udziale  społeczeństwa   w  ochronie  środowiska   oraz  o  ocenach oddziaływania
na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247, z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów
z dnia  10  września  2019 r.  w sprawie  przedsięwzięć  mogących znacząco  oddziaływać na
środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), 

o r z e k a m
umorzyć  w  całości  postępowanie  administracyjne  w  sprawie  zmiany  decyzji

Prezydenta  Miasta  Skierniewice  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  z  dnia 21  czerwca
2016 r. znak: ROS.6220.4.2016.MR  dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN”
Sp. z o.o. w  Mokrej Prawej 30, 96-100 Skierniewice  dla przedsięwzięcia polegającego  na
budowie,  przebudowie  i  rozbudowie  kanalizacji  sanitarnej  w  Skierniewicach  w  ulicy
Starbacicha i ul. Sybiraków z budową przepompowni ścieków w ul. Armii Krajowej.

U Z A S A D N I E N I E
Pełnomocnik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji  „WOD-KAN”  Sp. z o.o. w Mokrej

Prawej 30, 96-100 Skierniewice wystąpił do Prezydenta Miasta  Skierniewice z wnioskiem
o  zmianę  decyzji  Prezydenta  Miasta  Skierniewice  o  środowiskowych  uwarunkowaniach
znak:  ROS.6220.4.2016.MR z  dnia  21  czerwca  2016 r.  dla  przedsięwzięcia  polegającego
na  budowie,  przebudowie  i  rozbudowie  kanalizacji  sanitarnej  w  Skierniewicach  w  ulicy
Starbacicha i ul. Sybiraków z budową przepompowni ścieków w ul. Armii Krajowej.

 Przedsięwzięcie  to  zgodnie  z§  3  ust.  2  pkt  2  w  związku z  §  3  ust.  1   pkt   81
rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia  10  września  2019  r.  w  sprawie  przedsięwzięć
mogących  znacząco  oddziaływać   na  środowisko  (Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.1839)  zostało
zakwalifikowane  jako  przedsięwzięcie  mogące  potencjalnie  znacząco  oddziaływać  na
środowisko. 

  W toku postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach  organ  administracji  publicznej  wystąpił  zgodnie  z  ustawowym  trybem
postępowania  administracyjnego  na  podstawie  art.  64  ust.  1  pkt  1  i  2  ww.  ustawy,
do  Państwowego  Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego  w  Skierniewicach,  Regionalnego
Dyrektora  Ochrony Środowiska w Łodzi,  Państwowego Gospodarstwa Wodnego „WODY
POLSKIE”  Zarządu  Zlewni  w  Łowiczu  o  wydanie  opinii  czy  istnieje  konieczność
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.
       Ponadto  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia, o czym zostały
powiadomione strony postępowania.
           Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi pismem z dnia 10 września 2021 r.
znak: WOOŚ.4220.518.2021.Jku.5 stwierdził,  że  na podstawie przedłożonej dokumentacji
planowana  do  budowy  kanalizacja  sanitarna  w ramach  przedmiotowej  zmiany  decyzji
obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 730 m, tym samym nie osiąga
progu określonego w § 3 ust. 1 pkt 81 ww. rozporządzenia.

Ponadto mając na uwadze, iż planowana kanalizacja nie osiąga progu określonego
w  § 3 ust. 1 pkt 81 ww.  rozporządzenia,  nie może ona również stanowić przedsięwzięcia
mogącego potencjalnie  znacząco oddziaływać na środowisko  wymienionego w § 3 ust.  2
pkt  2  ww. rozporządzenia,  tj. „polegające  na  rozbudowie,  przebudowie  lub  montażu
realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w ust. 1, z wyłączeniem
przypadków, w których ulegająca zmianie lub powstająca w wyniku rozbudowy, przebudowy
lub  montażu  część  realizowanego lub  zrealizowanego  przedsięwzięcia  nie  osiąga  progów
określonych w ust. 1, o ile zostały one określone; w przypadku gdy jest to druga lub kolejna



rozbudowa,  przebudowa  lub  montaż,  sumowaniu  podlegają  parametry  tej  rozbudowy,
przebudowy lub montażu z poprzednimi rozbudowami, przebudowami lub montażami, o ile
nie  zostały  one  objęte  decyzją  o  środowiskowych  uwarunkowaniach”,  w  nawiązaniu
do § 3 ust. 1 pkt 81 ww. rozporządzenia.

Biorąc  pod  uwagę  obowiązujące  przepisy  prawa  w  odniesieniu  do  danych
przedstawionych w przesłanej dokumentacji, dotyczących planowanej kanalizacji sanitarnej
należy  stwierdzić,  że  nie  zostały  spełnione  przesłanki  przynależności  przedmiotowej
inwestycji,  do  przedsięwzięć  określonych  w  rozporządzeniu  Rady  Ministrów  z  dnia
10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
(Dz. U. poz. 1839), a zatem nie jest wymagane uzyskanie zmiany decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach,  jak  również  uzyskanie  nowej  decyzji  o  środowiskowych
uwarunkowaniach dla nowego przedsięwzięcia.    
      W związku z powyższym postępowanie w sprawie zmiany decyzji Prezydenta Miasta
Skierniewice   znak:  ROS.6220.4.2016.MR z  dnia  21  czerwca 2016  r  o  środowiskowych
uwarunkowaniach  dla Zakładu  Wodociągów  i  Kanalizacji   „WOD-KAN”   Sp.  z  o.o.
w  Mokrej  Prawej  30,  96-100  Skierniewice  na  realizację  przedsięwzięcia  polegającego
na  budowie,  przebudowie  i  rozbudowie  kanalizacji  sanitarnej  w  Skierniewicach  w  ulicy
Starbacicha i ul. Sybiraków z budową przepompowni ścieków w ul. Armii  Krajowej,  jest
bezprzedmiotowe  i  organ  administracji  publicznej   umorzył  w  całości  postępowanie
w powyższej sprawie.

Mając  powyższe  na  względzie,  zgodnie  z  art.  105  §  1  Kodeksu  postępowania
administracyjnego gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe
w  całości  albo  w  części,  organ  administracji  publicznej  wydaje  decyzję  o  umorzeniu
postępowania odpowiednio w całości albo w części.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji
       Od  niniejszej  decyzji  służy  stronie  odwołanie  do  Samorządowego  Kolegium
Odwoławczego  w  Skierniewicach   za  pośrednictwem  Prezydenta  Miasta  Skierniewice,
w terminie 14 dni  od daty jej doręczenia.

W  trakcie  biegu  terminu  do  wniesienia  odwołania  strona  może  zrzec  się  prawa
do wniesienia odwołania wobec Prezydenta Miasta Skierniewice, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia Prezydentowi Miasta Skierniewice oświadczenia o zrzeczeniu się
prawa   do  wniesienia  odwołania  przez  ostatnią  ze  stron  postępowania,  decyzja  staje  się
ostateczna  i prawomocna.
                                                                                                 Z up. Prezydenta Miasta
                                                                                     mgr inż. Jan Jakimowicz
                                                                                     Zastępca  Naczelnik Wydziału
                                                                                     Gospodarki Komunalnej
                                                                                            i Ochrony Środowiska
Otrzymują:
 1.  Pani Hanna Szustecka pełnomocnik
     Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
    „WOD-KAN” Sp. z o.o.
     ul. Mokra Prawa 30
    96-100 Skierniewice
 2. Pozostałe strony poprzez obwieszczenie.
3. A/a.                                                                                                  
Do wiadomości:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
    ul. Traugutta 25, 90-1134 Łódź
2. Państwowy Powiatowy
    Inspektor Sanitarny 
    ul. Piłsudskiego 33, 96-100 Skierniewice
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne
    „WODY POLSKIE”
    Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu
    ul. Ekonomiczna 6, 99-400 Łowicz


