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odpowiadając na petycję z dnla 4 czerwca 2076 r. w sprawie budowy nowych kumików na terenie
Gminy Sońsk, wyjaśniam, co następuje:

Procedura budowy kurników, jak i innych budynków, w tym mogących oddziały.waó na
środowisko uregulowana jest szczegółowo w obowiązujących przepisach prawnych. Ustawodawca ustalił
jakie organy, w jakim zakresie i \ł któr}.rn postępowaniu administracyjnym mają wpłytv na tego typu
inwestycje.

W przedmiocie przyszłej inwestycji w Slubowie polegającej na rozbudowie istniejącej instalacji
do chowu kurcząt brojlerów obejmującej zaprojektowanie 3 budyŃów inwentarskich - kumików K2-K4,
w systemie chowu ściołowego, o obsadzie maksymalnej 34000 sŹuk kurcząt brojlerów kazdy na
działkach o nr ew. 98 i 99 w miejscowości Slubowo, gmina Sońsk, q dnfu 25.07.2016r. została wydana
na podstawie alt' 71 ust 1 i ust 2 pkt l, art.15 ust. 1 pkt 4, ań. 80 ust. 1, art. 82 ust. 1 pkt 1) lit. aib oraz
pkt 2) lit b), art. 85 ust' 1, ust. 2 pkt 1 i ust 3 ustawy z dnia 3 paż'dziemika 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach

oddziĄwania na środowisko (Dz. IJ- z 2016 t. poz. 353), zwanej dalej ''ustawą ooś'', decyzja Wójta

Gminy Sońsk.
obwieszczenie o wszczęciu postępowania zarnieszczono na stronie intemetowej Biuletynu

Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Sońsku: www.sonsk.biu1etyn.net w zakładcę ,,ogłoszenia'' i na

stronie intemetowej Urzędu Gminy w Sońsku: www.sonsk.p1 w zakładce ,,Wszczętę postępowania'',

wywieszono na tab1icy ogłoszeń Urzędu Gminy przy ul. Ciechanowskiej 20 w Sońsku oraz przekazano

stionom postępowania, informując jednocześnie o przysługującym prawie do składania wyj aśnień i

zgłaszania ządan w przedmiotowej sprawie oraz wypowiadania się co do istniejących dowodów i

materiałów.
Planowane pzedsięwzięcie należy do przedsięwzięó mogących zawsze znacząco oddziaływać na

środowisko, o których mowa w art. 59 ust. 1 pkt 1 ustawy ooś oraz $ 2 ust. 2 pkt 2 tozporządzenia Rady

Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwfięć mogący ch znacząco oddziaływać na

Środowisko (Dz'IJ.z2016r.poz' 71), tj. ,,przedsięwzięcia polegające na rozbudowie, przebudowie lub

montażu przedsięwzięÓ realizowanych lub zrealizowanych wymienionych w $ 3 ust. 1, jeżzeli ta

rozbudowa, przebudowa lub montaŹ spowoduje osiągnięcie progów okeślonych w ust. 1, o ile progi te

Zostały okleś1one',, w związku z w $ 2 ust. 1 pkt 51 ww. rozpotządzenia, tj. ,,chów lub hodowla zwienąt

w liczbie nie mniejszej nii 21O duŹych jednostek przeliczeniowych inwentarza. Ponadto w ramach

inwestycji zostanie wykonana instalacja wymieniona w $ 3 ust. 1 pkt 37 ww. rozporządzenia' tj.

,,instalacje do naziemnego magazynowania ropy naftowej, produktów naftowych, substancji lub

mieszanń, w rozumieniu przepisów ustawy Z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich

mieszaninach, niebędących produktami spożywczymi, gazów łatwopalnych oraz innych kopalnych

surowców energetycznych, inrre niż wymienione w $ 2 ust. 1 pkt 22, z wyłączeniem instalacji do

magazyno\łania paliw wykorzystywanych na potrzeby gospodarstw domowych, zbiomików na gaz

płynny o łącznej pojemności nie większej niż 10 m3 oraz zbiomików na o1ej o łącznej pojemności nie

większej ntŻ 3 m3, a także niezwiązanych z dystrybucją instalacji do magazynowania stałych S]'rowców

energetycznych".
Zgodnie z art.77 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy ooś, Wójt Gminy Sońsk pismem z dnta 9 puidztemika

201'5 t.' znak: |P'622o '4.20],5, wystąpił do Regionalnego Dyrektora ochrony Srodowiska w Warszawie

oraz Państwowego Powiatowego Inspęktora Sanitamego w Ciechanowie o uzgodnienie warunków

rea|izac1i przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie instalacji do chowu kurcząt brojlerów położonej

na działkach o nr ew. 98 i 99 w miejscowości Ślubowo, gmina Sońsk. Do wystąpienia Wójt Gminy Sońsk

dołączył' wniosek z dnia t4 września 2015 r. o wydarrie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz informację o braku miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego dla terenu, na którym planowana j est lokalizacja inwestycji.
Pismem z dnia 13 listopada 2015 r. znak: wooŚ-II.4242.438'2015.BS Regionalny Dyrektor

ochrony Środowiska w Warszawie, wezwał do uzupełnienia raportu ooś w zakesie ochrony powietrza



JraZ ochlony przed hałasem, a takŻe w zakresie o podanie miejsca i sposobu magazynowania obomika w
ptzypadku, gdy nie będzie możliwości jego zbycia,jak również o uszczegółowienie przedstawionego w
raporcie ooś wariantu altematywnego otaz o przeana|izowanie ewentualnych kon{liktói/v społecznych
związanych z rea|izacją planowanego przedsięwzięcia i podanie sposobów tch złagodzenia.
Dokumentację uzupełniono przy piśmie Wójta Gminy Sońsk z dnt'a f3 grudnia 2015 r., znak..
lP.6220.4.2015.

Po uzupełnieniu dokumentacji organ otrzymał pozytyvme opinie Państwo\i/ego Powiatowego
Inspektora Sanitamego z dnia 4 lttty 2016 r., znak ZNS.71 3.04.14.2016 oraz Regionainego Dyrektora
ochrony Środowiska w War szawie z dnia 26 stycznia 2016 r. znak WooS-II.4242.438.2015.Bs.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach oheśla środowiskowe uwarunkowania realizacji
przedsięwzięcia. Ustawa z dnla 3 puŹdziemika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego

ochronie, udzia1e społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddział1tvania na nie określa
jakie podmioty są uznawane Za stlony postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowych. Z tego
względu do ustalenia kręgu podmiotów uprawnionych należy stosowaó ogó1ne przepisy Kodeksu
postępowania administracyjnego. Zgodnie z brzmieniem art. 28 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U z2016 r., poz.23 ze zsn.), zwutą dalej ',kpa''' stroną jest kaŹdy,

czyjego interesu prawnego 1ub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto ząda czyrności orgaru ze

względu na swój interes prawny lub obowiązek. Konieczne jest zatem w pierwszej kolejności wykazanie
istnienia interesu prawnego 1ub obowiązku w wprowadzonym postępowaniu. Pana wniosek o lznanie za

stronę przedmiotowego postępowania został rozpaftzony negatywnie, gdyŻ rue wykazał Pan posiadania

interesu prawnego w sprawie. Wykazał Pan jedynie interes faktycmy, a nie prawny, nie znajdujący

konkretyzacj i * p'""pńi. p.u*u. Ró*''i"ż Rada Sołecka wsi Ślubowo nie posiadała ani interesu
praqlego w sprawie ani legitymacji prawnej do złoŹenia wystąpienia w tej sprawie. Rada Sołecka nie jest

órganem j ednostki pomocniczej gminy wryposaŻon1tn w uprawnienia do samodzie1nego działania (ań. 3ó

ust. 1 zd. drugie ustawy z8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (...) (Dz'U z2016 r.,poz.446 ze zm.)
'w szczególności nie podejmuje uchwał o skorzystaniu ze środków prawnych przysługujących sołectwu
jako ewentualnej stronie w postępowaniu administracyjnym, nie dysponuje tei kompetencją do

organizo\ryania wykonania takiej uchwały i do reprezentowania sołectwa na ze\^]nątz. Tym samym nie
jest podmiotem uprawnionym do składania j akichkolwiek wniosków ani Żądań w zakesie opisanym w
piśmie. Nie mogła byó tez vznana za stronę w toczącym się postępowaniu adminisnacyjnym. Samo

iołectwo wsi Ślubowo jako jednostka pomocnicza Gminy Sońsk, nie posiadało natomiast Statusu stony

w postępowaniu administracyj nym, gdyit nie było właścicielem żadnej nieruchomości w zasięgu

oddziaływania p1anowanej inwestycji.
Decyzja została podana do pub1icznej wiadomości poptzęz zanieszczelie w Publicznie

Dostępnym Wykazie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Pub1icznej Urzędu Gminy w Sońsku:

www.ionsk.biu1etyn.net w zakładce ,,ogłoszenia,' i na stronie intemetowej Urzędu Gminy w Sońsku:

www.sonsk.p1 za|<ładka ',wydawane decyz1e', , poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy

przy ul. Ciichanowskiej 20 w Sońsku oraz przekazana sohysowi miejscowości Slubowo w celu

powiadomienia mieszkańców w miejscowości w sposób zwyczajowo przyjęty o podjęciu decyzji.

Wójt Gminy Sońsk podał do publicznej wiadomości informacj e o wydanej decyzji i o

możliwościach zapoznalia się zjej treścią oraz dokumentacją sprawy' w tym z uzgodnieniem dokonanym

z Regiona1nym Dyrek1orem ocbrony Środowiska w Warszawie oraz opinią Państwowego Powiatowego

Inspektora Sanitamego w Ciechanowie.
Żadna ze stron postępowania administracyjnego nie wniosła od niej odwołania, wobec czego w

dniu 23.08.2016r. decyĄa stała się ostateczna.
Żaden przepls prawa, ani żaden organ powołany w procedurze podjęcia decyzj i nie wskazał na

koniecznośó przeprowadzenia w prowadzonym postępowaniu wymienionych w petycji licznych badan i

analiz. Podkeślenia wynaga, że nie uprawdopodobnił Pan w najmniejszym stopniu powodów

przeprowadzenia choóby jednego z wymienionych badań. Uzasadnieniem takich wniosków nie jest ani

,'teoietyczna możliwośó'', ani ,,potwierdzenie przykładami z Waju,,, których Pan nie podaje. organ
plowadząc postępowanie administracyjne nie ma prawa zobowiązywaó bez podstawy prawnej strony do

sporządzania badań i analiz nie wymaganych ptzez obowiązljące prawo. T1łn bardziej, że na
koniecznośó przeprowadzenia jakichkolwiek dodatkowych procedur nie wskazały również ustawowo
powołane do opiniowania w zakresie ochrony środowiska oruz bezpieczenstwa sanitamego organy, tj'
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie oraz Regionalny Dyrektor ochrony



Srodowiska w Warszawie.
Badanie prawidłowości lokalizacji pobudowarrego wcześniej na podstawie pozwolenia na budowę

kumika nie leŻy w kompetencjach Wójta Gminy' Kwestie te należą do właściwości organów nadzoru
budowlanego.

odnosząc się do poruszonej w petycji kwestii uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestzennego ,,dla obszarów planowanych pod realizację nowych inwestycji na terenie Gminy Sońsk''
wyjaśniam, ie w obecnym stariie prawnym jęst to niemoŹliwe. obecnie trwają bowiem dopiero pracę nad
uchwaleniem studium uwarunkowń i kięrunków zagospodarowaria przestrzennego, tj. dokument
sporządzarry dla całego obszaru gminy, określający w sposób ogó1ny politykę ptzesftzenną i lokalnę
Zasady zagospodarowania. Procedura uchwalenia Studium jest procesem złożonym i czasochłonnym. Po
przyjęciu przez Radę Gminy uchwały o przystąpieniu do sporządzania studium, obejmuje takie czynności
jak ogłoszenie o uchwale (w prasie, w obwieszczeniu, w sposób zwycza1owo przyjęty na danym
obszarze)' ustanowienie co najmniej 2l-dniowego terminu na składanie wniosków dotyczących studium,
pisemne zawiadomienie organów doradczo-opiniodawczych, sporządzenie projektu z jednoczesnym

tozpatrzeniem złożonych wniosków, zaopiniowanie proj ektu przez właściwą komisję architektoniczno-
urbanistyczną, uzgodnienie projektu z zarządem województwa, uzgodnienie projektu z woj ewodą,
zaopiniowanie projektu przez: starostę powiatowego, gminy sąsiadujące, wojewódzkiego konserwatora
zab1.tków, wojewódzkiego inspektora sanitamego, regionalnego dyrektora ochrony środowiska, inne
właściwe organy (m'in. woj ska, ochrony granic, bezpieczeństwa państwa, nadzoru gómiczego,

administracji geologicznej), wniesienie ewentualnych poprawek; ogłoszenie o wyłożeniu projektu (co

najmniej 7 dni przed wyłożeniem); wyłoŹenie projektu (na co najmniej 21 dni) i dyskusja publiczna o
projekcie; ustanowienie co najmniej 21-dniowego terminu do wnoszenia uwag; przedstawienie radzie
gminy projektu studium wtaz z |tstą nieuwzg1ędnionych uwag. Dopiero wówczas powstają warunki
prawne do podjęcia w tej sprawie uchwały przez Radę Gminy.

Po uchwa1eniu Studium, Rada Gminy Sońsk będzie mogła podjąć dopiero uchwałę o
plzystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania plzestrzennego gminy. Również
procedura uchwalania planu jest skomplikowana i czasochłonna' Składa się Z następujących etapów:
ukazanie się w prasie ogłoszenie wójta' bumistrza lub prezydenta miasta o przystąpieniu do planu i
moż1iwości składania wniosków do planu, zwrócenie się z do organów i inst1'tucji zewnętrznych z prośbą

o przesyłanie wniosków do proj ektu planu, opfacowanie dokładnej, wie1obranżowej analizy stanu
istniejącego otaz zębranie uwaruntowań, przygotowanie projektu pianu, opracowanie prognozy \^pły$ĄI

ustaleń planu na środowisko przyrodnicze, akceptacja wójta, burmistrza |llb prezydenta miasta i

skierowanie projektu planu do opiniowania i uzgodnień, zebranie opinii - władz gmin sąsiednich oraz
gminnej (miej skiej) komisj i urbanistyczno-architektonicznej, uzgodńenia _ m.in. urzędu wojewódzkiego,

właściwego zarządcy dróg, konserwatora zabytków, policji, wojska stra]Źy pożamej, opracowania analizy

skutków ekonomicznych realizacji planu, wyłożenia planu do publicznego wglądu na okres co najmniej

21 dni' rozpatzenia uwag do planu, które wpłynęły w trakcie wyłożenia, a następnie przekazania do rady
gminy projektu planu wraz z nieuwzg1ędnionymi uwagami (eże1i w wyniku uwzględnienia uwag, do
projektu rłprowadzono zmiany, ponawia się uzgodnienia w niezbędnym zakresie),, stwierdzenia, Że

projekt planu nie narusza ustaleń studium. Dopiero wówczas powstają waruŃi do uchwalenia

miej scowego planu zagospodarowania ptzestrzennego gminy.
Podkreślenia wymaga, Źe ani procedura uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania przestrzennego, ani procedura uchwalania miejscowego planu zagospodarowania
przestzerulego gminy nie stanowią podstawy do zawieszenia postępowania administracyjnego w

przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji. Nie występuje

bowiem bezpoŚrednia zalężność, odpowiadająca wypracowanej przez orzecznictwo sądów

administracyjnych definicji zagadnienia wstępnego w rozumięniu art. 97 $ 1 pkt 4 kpa, pomiędzy

zakończeniem postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia a procesem planistycznym w tym znaczeniu, ie wyłącznym waruŃiem wydania decyzji

Środowiskowej jest uprzednie zakoilczęnie procedury planistycznej prowadzącej do zmiany
obowiązującego planu czy jego uchwalenia.

Parra wniosek o wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie sołectwa
Ślubo*o ,,dawne wysypisko odpadów sąsiadujące z działĘ pod kumik'', nie uwzględnia uwarunkowań
prawnych ustawy z dnia 9 paździemika 2075 o rewitalizacji (Dz. U. 2015 poz. 1777) oraz ,,Wytycznych
w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata f0l4-2020', oraz śvńadczy o niezrozumieniu



7ch przepisów. Zgodnie ze wskazanymi uregulowaniami , rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania
Ze stalu kryzysowego obszarów zdegradowanych' prowadzony w sposób kompleksowy, poptzez
zintęglowane działanla na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane

. terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego pro$amu
Iewita1izacji. Ustawa o rewitalizacji z dn' 9 patżdziemika 2015 stanowi, że działaniom rewitalizacyjnym

f może zostać poddany obszar gminy zna1dujący się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji
negatywnych zjawisk społeczrrych' w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego
poziomu edukacji lub kapitału społecznego, a także niewyst arczającego poziomu uczestnictwa w Ąciu
publicznym i kulturalnym, w przypadku występowania na nim ponadto negatywnych zjawisk w sferze
gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej lub technicznej. Ustawa nie dotyczy
pojedynczych działek np' po wysypisku odpadów, które powinny być jedynie zreku1tttvowane, jeś1i
zachodzi taka konieczność, a nie zrewitalizowane. Ustawa dotyczy stosunkowo dużych - do 20 oń

powierzcbni danej gminy, zarnieszkałych przez ludnośó stanowiącą do 30 oń mieszkańców gminy,
obszarów, na których istnieją skumulowane, zdjagnozowane negatyłne zjawiska społeczne - bezrobocie'
ubóstwo, przestępczośó, niski poziom edukacji 1ub kapitału społecznego, a taliŹe niewystarczĄący
poziom uczestnictwa w Życiu publicznym i ku1tura1n}'rn, w przypadku gdy występują na nim ponadto
negatylvne zjawiska w sferze gospodarczej ' środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej lub technicznej.

Działka, o któĘ Pan pisze nie kwalifikuje się ani do lznatia za teren zdegradowany w
rozumieniu ustawy o rewitalizacji, ani tym bardziej nie może być przedmiotem rewitalizacji w
rozumlenlu J eJ przeplsow.

Gespod*ti XomnttEj.


