Biała Piska, 30.05.2022 r.
PBI.6220.14.1.2021.14
DECYZJA
Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735) w związku z art. 87 ust. 1 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029), po rozpatrzeniu wniosku Pana Romana
Stańczyk Projektowanie i Nadzór w Budownictwie ul. Koszarowa 15, 11-500 Giżycko działającego
w imieniu Gminy Biała Piska, Plac Adama Mickiewicza 25, 12-230 Biała Piska z dnia 10.05.2022 r.
/data wpływu/,
POSTANAWIAM
za zgodą strony zmienić decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 19.01.2022 r. –
nr PBI.6220.14.2021.14 dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na:
budowie kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków dla m. Świdry Kościelne na działkach
o numerach geodezyjnych 4/25, 4/17, 4/16, 4/15, 4/39, 4/54, 2/4, 1/12, 1/5, 1/13, 41/7, 41/5, 41/55, 63/1,
26/79, 26/71, 26/80, 59/2, 59/4, 31, 62/3, 63/2, 58/1, 57/1, 56/1, 55/1, 52/2, 51/2, 7/1, 6/1, 6/2, 5/2, 4/38, 3,
2/1, 32, 30/3, 67/1, 45 w obrębie ewidencyjnym Cibory, gmina Biała Piska,
w następujący sposób:
W załączniku nr 1 do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr PBI.6220.14.2021.14 –
„Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia”,
zapis:
pkt c) „… Oczyszczone ścieki odprowadzane będą do rowu melioracyjnego na działce nr 26/80 obręb
Cibory.”
otrzymuje brzmienie:
pkt c) „… Oczyszczone ścieki odprowadzane będą do rowu melioracyjnego na działce nr 59/2 obręb
Cibory.”
Pozostała treść decyzji pozostaje bez zmian.
UZASADNIENIE
Pan Roman Stańczyk Projektowanie i Nadzór w Budownictwie ul. Koszarowa 15, 11-500 Giżycko działający
w imieniu Gminy Biała Piska, Plac Adama Mickiewicza 25, 12-230 Biała Piska wnioskiem z dnia
10.05.2022 r. /data wpływu/ zwrócił się o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia
19.01.2022 r. – nr PBI.6220.14.2021.14 poprzez zmianę zapisu dotyczącego lokalizacji wylotu ścieków
oczyszczonych z działki nr 26/80 na działkę 59/2, obręb Cibory. Wniosek uzasadnił tym, że w
uzupełnieniach kierowanych do PGW Wody Polskie Zarządu Zlewni w Augustowie oraz do Regionalnej
Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie mylnie wpisał numer działki, na której jest zlokalizowany wylot
ścieków oczyszczonych. Właściwą lokalizacją dla wylotu ścieków oczyszczonych jest działka o nr geod.
59/2 obręb Cibory.
W związku z art. 64 ust. 1 i 2 oraz art. 87 ust. 1 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029), Urząd Miejski w Białej Piskiej pismem znak
PBI.6220.14.2021.18 z dnia 13 maja 2022 r. zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Olsztynie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu oraz do Dyrektora Zarządu
Zlewni w Augustowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z prośbą o wydanie opinii
w przedmiocie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania wnioskowanej zmiany na
środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „budowie kanalizacji sanitarnej
i oczyszczalni ścieków dla m. Świdry Kościelne na działkach o numerach geodezyjnych 4/25, 4/17, 4/16,
4/15, 4/39, 4/54, 2/4, 1/12, 1/5, 1/13, 41/7, 41/5, 41/55, 63/1, 26/79, 26/71, 26/80, 59/2, 59/4, 31, 62/3, 63/2,
58/1, 57/1, 56/1, 55/1, 52/2, 51/2, 7/1, 6/1, 6/2, 5/2, 4/38, 3, 2/1, 32, 30/3, 67/1, 45 w obrębie ewidencyjnym
Cibory, gmina Biała Piska”, wydanej bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu pismem znak ZNS.9022.4.16.2022 z dnia
17.05.2022 r. poinformował, iż podtrzymuje swoje stanowisko zawarte w wydanej opinii znak
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ZNS.9022.4.33 z dnia 8 listopada 2021 r.,. odstępujące od konieczności przeprowadzania oceny
oddziaływania na środowisko ww. zamierzenia.
Dyrektor Zarządu Zlewni w Augustowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie po
przeanalizowaniu wniosku o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w opinii znak
BI.ZZŚ.4360.402.2021.AN z dnia 19 maja 2022 r., nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny
odziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej
i oczyszczalni ścieków dla miejscowości Świdry Kościelne.
Regionalny
Dyrektor
Ochrony
Środowiska
w
Olsztynie
postanowieniem
znak
WOOŚ.4220.282.2022.AB.2 z dnia 26 maja 2022 r. wyraził opinię, że dla zmiany decyzji Burmistrza Białej
Piskiej z 19 stycznia 2022 r., znak: PBI.6220.14.2021.18 o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków dla miejscowości
świdry Kościelne na działkach nr 4/25, 4117, 4/16, 4/15, 4/39, 4/54, 2/4, 1/12, 1/5, 1/13, 41/7, 41/5, 41/55,
63/1, 26179, 26171, 26/80, 59/2, 59/4, 31, 6213, 63/2, 58/1, 57/1, 56/1, 55/1, 52/2, 51/2, 7/1, 6/1, 612, 512,
4/38, 3, 2/1, 32, 30/3, 67/1, 45 w obrębie ewidencyjnym Cibory, gmina Biała Piska, w zakresie zmiany
lokalizacji wylotu ścieków oczyszczonych z działki nr 26/80 obręb Cibory na działkę nr 59/2 obręb Cibory,
nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Zakres planowanego przedsięwzięcia określony decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia
19.01.2022 r. nr PBI.6220.14.2021.14 nie zmienia się. Zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dotyczy wyłącznie lokalizacji wylotu ścieków oczyszczonych do rowu zlokalizowanego na działce o nr geod.
59/2, obręb Cibory.
Pozostałe elementy przedsięwzięcia nie ulegają zmianie. Zmiana decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach nie spowoduje zmiany technologii oczyszczania ścieków, jedynie zmianę lokalizacji
wylotu ścieków oczyszczonych.
Stosownie do art. 63 ust. 1 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 2022 r., poz. 1029) przeanalizowano lokalizację przedsięwzięcia na w/w działce
oraz wnioskowany zakres zmiany i stwierdzono, że inwestycja z uwzględnieniem zmian ze względu na jej
rodzaj, skalę i wielkość zajmowanego terenu i brak powiązań z innymi przedsięwzięciami nie będzie
w znaczący sposób oddziaływać na powietrze atmosferyczne, glebę, wody podziemne, powierzchniowe,
zieleń i nie spowoduje pogorszenia środowiska.
Ze względu na powyższe, Burmistrz Białej Piskiej postanowił uwzględnić wniosek Pana Romana
Stańczyk Projektowanie i Nadzór w Budownictwie ul. Koszarowa 15, 11-500 Giżycko działającego
w imieniu Gminy Biała Piska, Plac Adama Mickiewicza 25, 12-230 Biała Piska.
Zgodnie z art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2021 poz. 735) decyzja ostateczna na mocy której strona nabyła prawo, może być
w każdym czasie za zgodą strony zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli
przepisy szczególne nie sprzeciwiają się zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub
słuszny interes strony.
Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji niniejszej decyzji.
POUCZENIE
Od niniejszej decyzji służy stronom prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Białej Piskiej w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
Z UP. BURMISTRZA
/-/ WOJCIECH SAKOWSKI
KIEROWNIK OLANOWANIA PRZESTRZENNEGO,
BUDOWNICTWA I INWESTYCJI

Otrzymują:
1.
Wnioskodawca.
2.
Strony postępowania zgodnie z art. 49 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego,
3.
a /a.
Do wiadomości:
1.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie, ul. Dworcowa 60, 10-437 Olsztyn.
2.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu, ul. Warszawska 5, 12-200 Pisz,
3.
Dyrektor Zarządu Zlewni w Augustowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ul. 29 Listopada 5, 16-300 Augustów.

Sporządziła: Dorota Szymanowska
tel. +48 87 424 13 67
30.05.2022 r.
d.szymanowska@bialapiska.pl
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