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Mordy, dnia 01.06.2022 r. 

                                                                                                                                                                           

                                                                                                                  

IN.6220.3.1.2021.JP 

 

 

DECYZJA 

o środowiskowych uwarunkowaniach 

 zgody na realizację przedsięwzięcia 

 

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, art. 75 ust.1 pkt 4 oraz art. 80  i art. 85 ust.            

1 i ust. 2 pkt 1 i ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji                

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

oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) i § 2 ust.1 pkt 42                   

oraz § 2 ust.1 pkt 43  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać  na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839)                            

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

(Dz. U. z 2021 r. poz. 2373), po rozpatrzeniu wniosku……………– reprezentowanego przez            

Pełnomocnika ……………. 

 

ustalam 

środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji stacji 

demontażu pojazdów na terenie działki ewid. nr 2530/1 obręb Mordy w miejscowości 

Mordy, gmina Mordy, powiat siedlecki, województwo mazowieckie.  

 

I. Określam 

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia: 

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na realizacji stacji demontażu pojazdów                 

na terenie działki o nr ewid. 2530/1 położonej w miejscowości Mordy, gmina Mordy.  

W ramach realizacji przedsięwzięcia zmieniony zostanie sposób wykorzystania części 

terenu działki o nr ewid. 2530/1 w miejscowości Mordy. Będący w trakcie realizacji                

skup złomu ma zostać rozbudowany o stację demontażu pojazdów. W miejscu demontażu 

demontowane będą pojazdy, spoza kategorii M1, N1 i L2e (np. motocykle, pojazdy ciężarowe 

powyżej 3,5 t masy własnej).  

W ramach planowanego przedsięwzięcia nastąpi adaptacja istniejących budynków            

oraz wykonanie utwardzenia na części działki. Utwardzony plac będzie pełnić funkcję sektora 

przyjmowania pojazdów oraz sektora magazynowania przyjętych pojazdów.           

Utwardzona cześć placu zostanie połączona z separatorem substancji ropopochodnym.          

W sektorze przyjmowania pojazdów zostanie zamontowana betonowa waga samochodowa 

umożliwiająca cyfrowy odczyt danych.  

Zebrane za pomocą systemu kanalizacji wody opadowe i roztopowe z sektora 

przyjmowania oraz magazynowania pojazdów (stanowiące ścieki przemysłowe),                  

po oczyszczeniu w separatorze będą kierowane do projektowanego zbiornika na ścieki. 

Projektowana stacja demontażu pojazdów nie wpłynie na wielkość, formę i wygląd 

istniejących budynków.  
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Prace związane z demontażem pojazdów prowadzone będą zgodnie z wymaganiami 

określonymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 lipca 2005 r.,               

w sprawie minimalnych wymagań dla stacji demontażu oraz sposobu demontażu pojazdów 

wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2005 r. Nr 143 poz. 1206 ze zm.). W przedmiotowej 

instalacji przewiduje się przetwarzanie odpadów o kodzie 16 01 04* - Zużyte lub nienadające 

się do użytkowania pojazdy w ilości do 3465 Mg/rok oraz o kodzie 16 01 06 – Zużyte lub 

nienadające się do użytkowania pojazdy niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych 

elementów w ilości do 8000 Mg/rok. 

 

2. Warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania 

przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości 

przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla 

terenów sąsiednich: 

 

1) na etapie realizacji prace budowlane, za wyjątkiem prac wymagających ciągłości 

procesu technologicznego, oraz transport materiałów budowlanych prowadzić 

wyłącznie w porze dziennej, tzn. w godzinach od 6:00 do 22:00; 

2) zaplecze budowy (park maszyn, miejsce składowania materiałów budowlanych) 

należy zlokalizować optymalnie na terenie przekształconym antropogenicznie,           

na podłożu uszczelnionym materiałami izolacyjnymi, tj. zabezpieczonym przed 

niekontrolowanym wyciekiem smarów i substancji ropopochodnych; 

3) podczas prac należy używać wyłącznie sprawnych technicznie i nieprzestarzałych 

maszyn i pojazdów; wykorzystywany sprzęt należy poddawać codziennej kontroli 

szczelności układów zawierających płyny eksploatacyjne; tankowanie pojazdów oraz 

wymianę płynów eksploatacyjnych należy dokonywać w miejscach specjalnie do tego 

przygotowanych; wszystkie te działania pozwolą na uniknięcie skażenia środowiska 

wodnego i glebowego w wyniku wycieku substancji ropopochodnych, olejów i 

smarów; używany sprzęt powinien spełniać wymagania odnośnie ochrony przed 

hałasem i gazami spalinowymi, podane w przedmiotowych rozporządzeniach i 

normach; 

4) teren planowanego przedsięwzięcia wyposażyć w środki (sorbenty) do neutralizacji 

rozlanych substancji ropopochodnych; w przypadku ich awaryjnego wycieku 

zanieczyszczenie niezwłocznie usunąć, a zużyte środki do neutralizacji substancji 

ropopochodnych przekazywać uprawnionym odbiorcom do unieszkodliwienia; 

5) pobór wody na potrzeby bytowe i technologiczne realizować z istniejącego ujęcia 

własnego, w ramach stwierdzonych zasobów eksploatacyjnych; 

6) ścieki bytowe odprowadzać do szczelnego zbiornika bezodpływowego; ww. zbiornik 

systematycznie opróżniać (nie dopuścić do przepełnienia) przez uprawnione do tego 

celu podmioty, a jego zawartość wywozić do oczyszczalni ścieków; 

7) powstające na etapie eksploatacji inwestycji ścieki przemysłowe odprowadzać 

poprzez separator substancji ropopochodnych do szczelnego, zbiornika 

bezodpływowego; ww. zbiornik systematycznie opróżniać (nie można dopuścić do 

jego przepełnienia) przez uprawnione do tego celu podmioty, a jego zawartość 

wywozić do oczyszczalni ścieków; 
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8) wody opadowe z terenów utwardzonych skupu złomu odprowadzać poprzez systemy 

kanalizacyjne, prowadzące do separatora substancji ropopochodnych, po 

podczyszczeniu będą trafiały do zbiornika bezodpływowego; 

9) wody opadowe i roztopowe z dachów odprowadzać powierzchniowo na własny teren 

nieutwardzony, w sposób niepowodujący zalewania terenów sąsiednich oraz 

niezmieniający stanu wody na gruncie, w szczególności kierunku i natężenia odpływu 

wód opadowych ze szkodą dla gruntów sąsiednich; 

10) system wodno- ściekowy oraz urządzenie podczyszczające regularnie i terminowo 

poddawać próbom szczelności i konserwacjom; wszelkie wykryte nieszczelności bądź 

awarie niezwłocznie usuwać; 

11) eksploatację inwestycji oraz ruch pojazdów po terenie inwestycji związany z obsługą 

przedmiotowego przedsięwzięcia prowadzić wyłącznie w godzinach od 6:00               

do 22:00; 

12) w przedmiotowej stacji demontażu pojazdów przetwarzać wyłącznie odpady o kodach 

16 01 04* i 16 01 06; 

13) pojazdy magazynować w sposób zabezpieczający je przed wyciekami paliw i płynów 

eksploatacyjnych, zakazuje się magazynowania pojazdów wycofanych z eksploatacji 

w pozycji na boku i na dachu. 

 

3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia                             

w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji: 

1) zlokalizowanie sektora przyjmowania pojazdów oraz magazynowania przyjętych 

pojazdów na utwardzonym, szczelnym podłożu wyposażonym w system 

odprowadzania ścieków przemysłowych kierowanych do separatora substancji 

ropopochodnych i dalej do szczelnego, zbiornika bezodpływowego; 

2) zlokalizowanie sektora usuwania z pojazdów elementów i substancji niebezpiecznych, 

w tym płynów, w obiekcie budowlanym (hali demontażu) z utwardzonym, szczelnym 

podłożem, wyposażonym w system odprowadzania ścieków przemysłowych 

kierowanych do separatora substancji ropopochodnych i dalej do szczelnego, 

zbiornika bezodpływowego; 

3) zlokalizowanie sektora magazynowania wymontowanych z pojazdów przedmiotów 

wyposażenia i części nadających się do ponownego użycia, sektora magazynowania 

odpadów pochodzących z demontażu pojazdów oraz odrębnie sektora magazynowania 

odpadów niebezpiecznych pod zadaszeniem, na utwardzonym podłożu; 

4) zlokalizowanie sektora demontażu z pojazdów przedmiotów wyposażenia i części 

nadających się do ponownego użycia, w tym odpadów nadających się do odzysku lub 

recyklingu albo unieszkodliwiania w obiekcie budowlanym z utwardzonym, 

szczelnym podłożem, wyposażonym w system odprowadzania ścieków 

przemysłowych kierowanych do separatora substancji ropopochodnych i dalej do 

szczelnego, zbiornika bezodpływowego; 

5) zaprojektowanie szczelnego otwartego zbiornika na ścieki przemysłowe o pojemności 

ok. 135 m 
3
; 

6) zaprojektowanie wewnętrznej sieci kanalizacji przemysłowej, wyposażonej w 

urządzenie podczyszczające (separator substancji ropopochodnych) gwarantujące 
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osiągnięcie w ściekach podczyszczonych stężenia węglowodorów ropopochodnych na 

poziomie nie wyższym niż 15 mg/l. 

4. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych: 

 przedmiotowe przedsięwzięcie nie wiąże się z wystąpieniem awarii przemysłowej. 

5. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko: 

 przedmiotowe przedsięwzięcie ze względu na skalę oddziaływania oraz jego 

lokalizację nie będzie transgranicznie oddziaływać na środowisko. 

II. Stwierdzam konieczność: 

1. Wykonanie kompensacji przyrodniczej - nie nakładam obowiązku wykonania. 

2. Unikanie, zapobieganie, ograniczenie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko             

– nie nakładam obowiązku wykonania. 

3. Monitorowanie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko – nie nakładam 

obowiązku wykonania. 

III. Nie stwierdzam konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania. 

IV. Nie nakładam obowiązku przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na 

środowisko. 

 

 

UZASADNIENIE 

 

Wnioskiem z dnia  1 kwietnia 2021 r. (data wpływu to tut. Urzędu 6 kwietnia 2021 r.) 

……………………..reprezentowany przez Pełnomocnika ………………wystąpił                      

do Burmistrza Miasta i Gminy Mordy o wydanie decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach 

zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Realizacji stacji demontażu                    

pojazdów na terenie działki ewid. nr 2530/1 obręb Mordy w miejscowości Mordy,                        

gmina Mordy, powiat siedlecki, województwo mazowieckie”. Do wniosku Inwestor dołączył 

raport o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko wraz z jego zapisem w formie 

elektronicznej na informatycznych nośnikach danych (płyta CD) oraz  wymagane załączniki 

dla ww. inwestycji.  

Planowana inwestycja została zakwalifikowana do przedsięwzięć wymienionych                       

w § 2 ust.1 pkt 42 i § 2 ust. 1 pkt 43 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września             

2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko                       

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1839). Z powyższych przepisów wynika, że „stacje demontażu                            

w rozumieniu art. 3 pkt 10 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych                       

z eksploatacji” zalicza się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać                        

na środowisko, z kolei „miejsca przetwarzania pojazdów inne niż wymienione w pkt 42                  

oraz miejsca przetwarzania statków wycofanych z eksploatacji” również zalicza                          

się do przedsięwzięć mogących zawsze  znacząco oddziaływać na środowisko. 

Jednocześnie Burmistrz wskazał, że teren przeznaczony pod planowaną inwestycję objęty 

jest zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mordy 

uchwalonego Uchwałą Nr XXX/137/05 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 22 września 2005 r. 

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2005 r. Nr 244, poz. 7968), zmienionym Uchwałą Nr XXXVI/265/2021 

Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 grudnia 2021 r. (Dz. Urz.Woj. Maz. z 2022 r. poz. 585). 

Zgodnie w wypisem z przytoczonego powyżej dokumentu, działka na której planowana            

jest realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia leży w strefie określonej symbolem                          

P – terenach obiektów produkcyjnych, składów, magazynów oraz produkcji  i przetwórstwa 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgojzgi3tkltqmfyc4njqgi4damrrge
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rolno-spożywczego.  

Przedmiotowe przedsięwzięcie jest zgodne z zapisami Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mordy. 

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 

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

o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) zwanej dalej 

„ustawą ooś”, organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

w przypadku przedmiotowego przedsięwzięcia jest Burmistrz Miasta i Gminy Mordy. 

Zawiadomieniem oraz obwieszczeniem z dnia 13 maja 2021 r., znak    

IN.6220.3.2021.JP, umieszczonymi na Stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu 

Miasta i Gminy Mordy, tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Mordach                     

oraz na tablicach ogłoszeń w miejscowości Mordy, Burmistrz Miasta i Gminy Mordy 

zawiadomił strony postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji                                                                    

o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia. Strony postępowania    

ustalono na podstawie art. 74 ust. 3a pkt 1 ustawy ooś. Zgodnie z tym przepisem,                 

kręgiem stron postępowania stali się właściciele działek, na terenie których                     

będzie realizowane przedsięwzięcie oraz na obszarze znajdującym się w odległości 100 m             

od granic tego terenu. Podstawą do sporządzenia wykazu stron była mapa ewidencyjna               

z zaznaczonym terenem, na którym realizowane będzie planowane przedsięwzięcie wraz               

z zasięgiem oddziaływania, stanowiąca załącznik do wniosku o wydanie decyzji                      

o środowiskowych uwarunkowaniach. 

W dniu 13 maja 2021 r. Burmistrz Miasta i Gminy Mordy działając na podstawie            

art. 77 ust.1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 ustawy ooś, wystąpił o uzgodnienie warunków realizacji 

przedmiotowego przedsięwzięcia do: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska                      

w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Siedlcach, Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Departament Gospodarki 

Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego 

Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie.  

Marszałek Województwa Mazowieckiego pismem z dnia 21 maja 2021 r., znak                

PZ-OP-II.7030.3.24.2021.AC wyraził stanowisko, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia                    

nie zachodzi przesłanka do wydania opinii organu właściwego do wydania pozwolenia 

zintegrowanego w myśl art. 77 ust. 1 pkt 3 ustawy ooś. 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej 

w Lublinie Postanowieniem z dnia 30 lipca 2021 r., znak LU.RZŚ.4360.35.2021.AK uzgodniło 

realizację przedsięwzięcia i określiło warunki. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siedlcach pismem z dnia 22 września 

2021 r., znak ZNS.4811.7.2021.1 poinformował, że zgodnie z art. 78 ust 4 ustawy ooś 

niewydanie przez właściwe organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej opinii, o której mowa            

w art. 77 ust. 1 pkt 2 tej ustawy w terminie, o którym mowa w art. 77 ust. 6 ustawy ooś, 

traktuje się jako brak zastrzeżeń. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie Postanowieniem z dnia               

9 grudnia 2021 r., znak WOOŚ-I.4221.110.2021.ML.3 uzgodnił realizację przedsięwzięcia                 

i określił warunki.  

Zgodnie z art. 29, art.30 oraz art. 33 ustawy ooś organy administracji właściwe            
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do wydania decyzji lub opracowania projektów dokumentów zapewniają możliwość udziału 

społeczeństwa odpowiednio przed wydaniem tych decyzji. W świetle powyższego               

Burmistrz Miasta i Gminy Mordy obwieszczeniem z dnia 21 grudnia 2021 r. podał                 

do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w niniejszym 

postępowaniu oraz możliwości składania uwag i wniosków w terminie 30 dni od daty 

publikacji obwieszczenia.                 

W wyznaczonym terminie do tut. Organu nie wpłynęły żadne pisemne ani ustne uwagi  

i wnioski społeczeństwa oraz wnioski o zapoznanie się z dokumentacją w niniejszej sprawie.  

Przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego 

przedsięwzięcia, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) Burmistrz Miasta  i Gminy Mordy 

powiadomił strony postępowania zawiadomieniem z dnia 28 stycznia 2022 r., o zakończeniu 

postępowania administracyjnego oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, 

uzyskania wyjaśnień w sprawie oraz możliwości składania wniosków, uwag  i zastrzeżeń              

w terminie 14 dni od dnia otrzymania  zawiadomienia.  

Niniejsze zawiadomienie zostało umieszczone na Stronie Biuletynu Informacji 

Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Mordy, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy     

w Mordach oraz na tablicach ogłoszeń w miejscowości Mordy.  

W dniu 7 lutego 2022 r., do tut. Urzędu wpłynęło pismo Pełnomocnika Inwestora,                

informujące, że w Raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wystąpił błąd  

we wskazaniu planowanej do wytworzenia ilości odpadów (tj. metali żelaznych).  

W świetle powyższego, Burmistrz Miasta i Gminy Mordy w dniu 11 lutego                        

2022 r. zwrócił się z prośbą o ponowne zajęcie stanowiska w sprawie uzgodnienia              

warunków realizacji przedsięwzięcia do: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska                 

w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Siedlcach                     

oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki 

Wodnej w Lublinie.  

Państwowe Gospodarstwo Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki 

Wodnej w Lublinie pismem z dnia 28 lutego 2022 r., znak LU.RZŚ.4360.35.2021.AK  

podtrzymało swoje stanowisko zawarte w Postanowieniu z dnia 30 lipca 2021 r., 

uzgadniającym realizację przedmiotowego przedsięwzięcia. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie Postanowieniem z dnia                   

8 marca 2022 r., znak WOOŚ-I.4221.36.2022.ML.2 uzgodnił realizację przedsięwzięcia                    

i określił warunki.  

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siedlcach, pismem z dnia 22 kwietnia 

2022 r., znak ZNS.4811.7.2021.4 poinformował, że podtrzymuje swoje stanowisko dotyczące 

przedmiotowego przedsięwzięcia, przedstawione w piśmie z dnia 22 września 2021 r.  

 

Zawiadomieniem z dnia 26 kwietnia 2022 r., Burmistrz Miasta i Gminy Mordy 

powiadomił strony postępowania o zakończeniu postępowania administracyjnego                    

oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, uzyskania wyjaśnień w sprawie oraz 

możliwości składania wniosków, uwag i zastrzeżeń w terminie 14 dni od dnia otrzymania  

zawiadomienia.  
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Niniejsze zawiadomienie zostało umieszczone na Stronie Biuletynu Informacji 

Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Mordy, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w 

Mordach oraz na tablicach ogłoszeń w miejscowości Mordy. 

W wyznaczonym terminie żadna ze stron nie złożyła pisemnych ani ustnych uwag                       

i wniosków oraz wniosku o zapoznanie się z dokumentacją w niniejszej sprawie. 

Do dnia wydania decyzji nie wpłynęły żadne wnioski, uwagi i zapytania w sprawie 

prowadzonego postępowania i zgromadzonych dowodów. 

Po zapoznaniu się z opiniami, uzgodnieniami i warunkami oraz wnikliwej analizie  

dokumentacji sprawy w tym Raportu ooś, w ocenie Burmistrza Miasta i Gminy Mordy 

realizacja przedmiotowej inwestycji nie przyczyni się do uszczuplenia siedlisk gatunków 

chronionych, nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na przedmioty ochrony i 

integralność obszarów Natura 2000, a tym samym na spójność Europejskiej Sieci Ekologicznej 

Natura 2000 oraz nie będzie miała znaczącego wpływu na środowisko przyrodnicze i krajobraz 

rolniczy. Ze względu na rodzaj przedsięwzięcia, a także jego lokalizację, nie wystąpi 

transgraniczne oddziaływanie na środowisko. Na terenie planowanego przedsięwzięcia                  

i w jego otoczeniu nie występują zabytki chronione na podstawie przepisów o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami. 

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia określona w załączniku Nr 1 stanowi 

integralną część decyzji. 

Uwzględniając w całości okoliczności sprawy stanowisko Burmistrza Miasta i Gminy 

Mordy jest zgodne z oceną Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, 

Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego w Siedlcach oraz Państwowego 

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie. 

 

Biorąc pod uwagę powyższe dane należało orzec  jak w sentencji decyzji. 

 

 

POUCZENIE 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nie 

rodzi praw do terenu inwestycji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich. 

Wnioskodawcy, który nie uzyskał prawa do terenu nie przysługuje roszczenie o zwrot 

nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją.  

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie 

decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1  oraz zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1a. ustawy     

ooś. Zgodnie z treścią art. 72 ust. 3 ustawy ooś złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia 

może nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych 

uwarunkowaniach stała się ostateczna,  z zastrzeżeniem ust. 4 i 4b. 

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium                                   

w Siedlcach za pośrednictwem  Burmistrza Miasta i Gminy Mordy w terminie 14 dni od dnia 

doręczenia decyzji. 

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa                                 

do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.                        

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa 

do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna           
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i prawomocna, co oznacza, iż podlega natychmiastowemu wykonaniu oraz, że brak jest 

możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Cofnięcie 

prawidłowo złożonego oświadczenia o zrzeczeniu się praw do wniesienia odwołania nie 

wywołuje skutków prawnych.  

Jeżeli decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny                

do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, na zgodny wniosek 

wszystkich stron zawartych w odwołaniu, organ odwoławczy przeprowadza postępowanie 

wyjaśniające w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy. 

Organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające także wówczas,                

gdy jedna ze stron zawarła w odwołaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy 

postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy, a pozostałe 

strony wyraziły na to zgodę w terminie czternastu dni od dnia doręczenia im zawiadomienia   

o wniesieniu odwołania, zawierającego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy 

postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy. 

 

 

Załączniki: 

1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia 

 

Otrzymują: 

1. …….. 

2. a/a 

 

Do wiadomości: 

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie, ul. Henryka Sienkiewicza 3, 

00- 015 Warszawa 

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siedlcach, ul. Poniatowskiego 31,          

08-110 Siedlce 

3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki 

Wodnej w Lublinie, ul. Leszka Czarnego 3, 20-610 Lublin 

4. Starostwo Powiatowe w Siedlcach. ul. Piłsudskiego 40, 08-110 Siedlce 

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi: 

Joanna Pawluk 

tel. 25-641-54-02  w.46 

 

 


