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DECYZJA 
 

Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) zwanej dalej kpa, w związku z art. 73 ust 1 
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 dnia 
2021 r., poz. 2373) zwanej dalej ustawą ooś, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18.08.2021 r. (data 
wpływu do tutejszego urzędu 19.08.2021 r.) Inwestora Bioelektrownia Karbon Sp. z o. o., ul. 
Kościuszki 5/2, 72-022 Nowe Warpno o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 
planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Budowie biogazowni rolniczej o mocy 499 kW wraz z 
infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Konotop na części działki o numerze ewidencyjnym 
42/5, obręb Konotop, gmina Drawno” 

orzekam 
 
umorzyć jako bezprzedmiotowe postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie biogazowni 
rolniczej o mocy 499 kW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Konotop na części działki 
o numerze ewidencyjnym 42/5, obręb Konotop, gmina Drawno”. 
 
 

Uzasadnienie 
 

W dniu 19.08.2021 r. do Burmistrza Drawna wpłynął wniosek Bioelektrowni Karbon Sp. z o.o. 
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia 
polegającego na „Budowie biogazowni rolniczej o mocy 499 kW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w 
miejscowości Konotop na części działki o numerze ewidencyjnym 42/5, obręb Konotop, gmina 
Drawno”. Do wniosku dołączono kartę informacyjną przedsięwzięcia zwaną dalej kip, wypis z rejestru 
gruntów, mapę ewidencyjną obejmująca przewidywany teren, na którym będzie realizowane 
przedsięwzięcie poświadczoną przez właściwy organ oraz mapę zapewniającą czytelność danych z 
zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym realizowane będzie przedsięwzięcie.  
 Zgodnie z kip planowana inwestycja polega na budowie biogazowni rolniczej o mocy 499 kW 
wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą, służąca do produkcji biogazu rolniczego w oparciu o 
substraty wymienione w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii 
tj. biogaz rolniczy. Proces produkcji biogazu polegał będzie na fermentacji beztlenowej, prowadzonej 
za pomocą szczepów bakterii. Cykl produkcyjny odbywałby się w obiegu zamkniętym, a charakter 
produkcji byłby ciągły. Przewidywana roczna produkcja biogazu to ok. 2 105 685 m3, natomiast 
przewidywana moc siłowni kogeneracyjnej to 455 kW oraz cieplnej 537 kW. Przy założeniu 8400 h 
pracy instalacji rocznie przewiduje się wyprodukowanie ok 4200 MWh/rok energii elektrycznej oraz 
ok. 4500 MWh/rok energii cieplnej. W przedsięwzięciu powstawałaby także masa pofermentacyjna, 
w ilości szacunkowej ok. 9,0 tys. ton na rok, która zostałaby wykorzystywana do nawożenia pobliskich 
pól uprawnych. Teren przewidziany pod inwestycję to 0,48 ha, znajdujący się poza zabudową wsi 
Konotop na działce o powierzchni 41,18 ha. Infrastruktura towarzysząca obejmuje: dwa zbiorniki 
fermentacyjne, dwa zbiorniki buforowe substratu płynnego, zbiornik magazynowy płynu 
pofermentacyjnego, budynek dozowania substratu stałego, kontener techniczny, stację 
transformatorową, kogenerator w zabudowie kontenerowej, kontener uzdatniania biogazu, kontener 
sterowni z zapleczem socjalnym, suszarnię kontenerową oraz drogi dojazdowe, parking, place 
manewrowe, maszty odgromowe, sieć sanitarną i technologiczną, sieć elektryczną i sterowniczą, 
ogrodzenie terenu, waga samochodową, zbiornik wód p.poż., zbiornik na ścieki bytowo-gospodarcze. 
Planowane jest również: dla celów poboru wody budowa studni głębinowej, dla celów zaopatrzenia 



w energię elektryczną wykonanie przyłącza elektrycznego zgodnie z warunkami wydanymi przez 
ENEA Operator S.A. 
 Po przeanalizowaniu karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz załączonych dokumentów 
Burmistrz Drawna pismem z dnia 26.08.2021 r. znak PIOŚ.6220.5.1.2021.AD zwrócił się do 
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie o konsultację w sprawie konieczności 
przeprowadzenia procedury oddziaływania na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 
w Szczecinie pismem znak: WONS-OŚ.070.09.2021.EP z dnia 20.09.2021 r. stwierdził, iż 
przedmiotowe przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do przedsięwzięć zawartych w Rozporządzeniu 
Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 
na środowisko (Dz.U. z 2019 r., poz. 1839) biorąc pod uwagę tylko przepisy dotyczące samej 
instalacji. W przedsięwzięciu obok instalacji zidentyfikowano również różnego rodzaju procesy oraz 
inwestycje, które są związane z przekształceniem terenu, co może prowadzić do konieczności 
przeprowadzenia analizy pod kątem pozostałych przepisów ww. rozporządzenia. W piśmie wskazał 
również możliwość kwalifikacji przedsięwzięcia mogącego potencjalnie oddziaływać na środowisko 
zgodnie z § 3 ust 1 pkt 54 ww. rozporządzenia ooś (zabudowa przemysłowa w tym zabudowa 
systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa wraz z towarzyszącą infrastrukturą) analizując ten 
punkt pod względem powierzchni przekształcenia terenu, a nie rodzaju instalacji czy procesu. 
Zgodnie z posiadanymi danymi przez organ, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie, 
zauważył, że wskazane powierzchnie zabudowy przedstawione w kip znacznie różnią się od 
przedstawionych w projektowanej decyzji dotyczącej warunków zabudowy. W konsekwencji 
wszystkich posiadanych danych i szczegółowej analizie kip wskazał, iż przedmiotowa inwestycja może 
kwalifikować się do jako przedsięwzięcie wymienione w art. 71 ust 1. 2 pkt. 2 ustawy ooś, a tym 
samym będzie wymagać uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.  
 Burmistrz Drawna pismem znak PIOŚ.6220.5.2.2021.AD z dnia 27.09.2021 r. wezwał 
inwestora do uzupełnienia kip o dokładną powierzchnię zabudowy w szczególności uwzględniając 
powierzchnię nie tylko samych obiektów budowlanych składających się na przedsięwzięcie, ale 
również pozostałą powierzchnię przeznaczoną do przekształcenia, w tym tymczasowej ingerencji w 
celu realizacji przedsięwzięcia oraz do podania parametrów technicznych planowanego ujęcia wody. 
W dniu 14.10.2021 r. inwestor odpowiedział na ww. wezwanie wyjaśniając, iż całkowita powierzchnia 
inwestycji wyniesie 0,48 ha oraz załączył informację dotyczącą wykonania otworu studziennego 
wykonaną przez firmę MK Geologia. 
 Dokonując analizy zebranych materiałów dotyczących realizacji planowanego przedsięwzięcia 
Burmistrz Drawna pismem znak PIOŚ.6220.5.3.2021.AD w dniu 20.10.2021 r. zawiadomił inwestora 
oraz strony o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia. Zgodnie z art. 64 ustawy ooś Burmistrz Drawna 
zwrócił się do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile, Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Szczecinie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Choszcznie o 
wydanie opinii odnośnie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. 
przedsięwzięcia załączając kopię wniosku inwestora, kartę informacyjną przedsięwzięcia, pismo 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, znak WONS-OŚ.070.09.2021.EP oraz 
uzupełnienie kip inwestora z dnia 14.10.2021 r.  
 Dnia 29.10.2021 r. pismem znak: ZNS.9022.2.1.77.2021 Państwowy Powiatowy Inspektor 
Sanitarny w Choszcznie przedłożył opinię stwierdzając potrzebę przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko kwalifikując przedsięwzięcie do przedsięwzięć mogących potencjalnie 
znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z § 3 ust. 1, pkt. 47 oraz pkt. 82 oraz § 3 ust. 2, pkt. 104 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) oraz wskazał, że należy wykonać 
raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, aby wykluczyć negatywne zmiany w 
środowisku pracy jak i życia mieszkańców. Pismem znak PIOŚ.6220.5.7.2021.AD z dnia 04.11.2021 r. 
została przekazana ww. opinia wnioskodawcy oraz stronom postępowania.  
 Pismem znak WONS-OŚ.4220.582.2021.EP.1 z dnia 05.11.2021 r. Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska w Szczecinie poinformował, że organ prowadzący postępowanie nie wskazał 
kwalifikacji przedsięwzięcia wg rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) oraz, że 



podejmie dalsze czynności, jeśli organ wskaże podstawę prawną wg. ww. rozporządzenia.  
 W dniu 08.11.2021 r. do Burmistrza Drawna wpłynęło pismo znak BD.ZZŚ.2.435.361.2021.AK 
z dnia 03.11.2021 r. od Dyrektora Zarządu Zlewni w Pile Państwowego Gospodarstwa Wodnego 
Wody Polskie, informujące, iż przedmiotowa inwestycja nie spełnia kryteriów kwalifikacji 
dotyczących instalacji do przetwarzania odpadów zgodnie z § 3 ust. 1, pkt. 47 oraz pkt. 82 oraz § 3 
ust. 2, pkt. 104 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) oraz w związku z 
planowanym wykonaniem otworu studziennego wezwał do uzupełnienia karty informacyjnej 
przedsięwzięcia.  

Pismo znak WONS-OŚ.4220.582.2021.EP.1 z dnia 05.11.2021 r. oraz pismo znak 
BD.ZZŚ.2.435.361.2021.AK z dnia 03.11.2021 r. zostały przekazane wnioskodawcy oraz stronom 
postępowania w dniu 15.11.2021 r. pismem PIOŚ.6220.5.8.2021.AD.  

Analizując wszystkie zebrane informacje Burmistrz Drawna wystosował pismo znak 
PIOŚ.6220.5.9.2021.AD z dnia 15.11.2021 r., w którym poinformował inwestora, że planowane 
przedsięwzięcie jest przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i 
zalicza do grupy przedsięwzięć określonych w § 3 ust. 1 pkt 73 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 
2019 r., poz. 1839) tj. jako urządzenia lub zespoły urządzeń umożliwiające pobór wód podziemnych 
lub sztuczne systemy zasilania wód podziemnych, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 37, o zdolności 
poboru wody nie mniejszej niż 10 m3 na godzinę. Niniejsza informacja została przekazana do 
wiadomości Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowemu 
Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Choszcznie, Dyrektorowi Zarządu Zlewni w Pile oraz 
stronom postępowania.  
 Zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy kpa pismem znak PIOŚ.6220.5.10.2021.AD z dnia 15.11.2021 r. 
Burmistrz Drawna, wezwał inwestora do pisemnego uzupełnienia karty informacyjnej 
przedsięwzięcia.   
 W odpowiedzi na powyższe wezwanie inwestor pismem z dnia 16.11.2021 r. sprostował 
informacje przekazane w piśmie z dnia 14.10.2021 r. dotyczące zakładanej wydajności 
projektowanego otworu studziennego. W piśmie wskazał, że firma MK Geologia błędnie podała 
wydajność studni głębinowej, tj Qmax=28,8 m3/h i oświadczył, że wydajność planowanej studni 
głębinowej nie przekroczy 9 m3/h.  
 Ww. pismo inwestora zostało przekazane pismem znak PIOŚ.6220.5.12.2021.AD z dnia 
19.11.2021 r. do: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Pile, RDOŚ w Szczecinie, PPIS w Choszcznie oraz 
stronom postępowania.   
 W dniu 18.11.2021 r. do Urzędu Miejskiego w Drawnie wpłynęło pismo z dnia 16.11.2021 r.  
od Bioelektrownia Karbon Sp. z o.o., w którym nie zgadza się z opinią sanitarną PPIS znak: 
ZNS.9022.2.1.77.2021 i prosi o jej nieuwzględnianie przy wydawaniu decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach. Swoją prośbę uzasadnił, iż PPIS w Choszcznie błędnie sklasyfikował planowane 
przedsięwzięcie, tj. planowana instalacja wypełnia dalszą przesłankę § 3 ust. 1 pkt 47 rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 
na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) tj. „z wyłączeniem instalacji do wytwarzania biogazu 
rolniczego w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii 
(…)” oraz zawiera się w dalszej części § 3 ust 2 pkt 82 ww. rozporządzenia tj.: „z wyłączeniem 
instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 
r. o odnawialnych źródłach energii (…)”. 
 Ww. pismo zostało przekazane do PPIS w Choszcznie pismem z dnia 19.11.2021 r. znak 
PIOŚ.6220.5.11.2021.AD. 
 W dniu 25.11.2021 r. do Urzędu Miejskiego w Drawnie wpłynęło pismo z dnia 23.11.2021 r.  
od Bioelektrownia Karbon Sp. z o.o., w którym zwraca się z prośbą o zmianę stanowiska Gminy 
Drawno i nie zaliczanie przedmiotowego przedsięwzięcia do przedsięwzięć określonych w par. 3 ust 1 
pkt 73 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839)  uzasadniając, iż projektowany 
otwór studzienny nie przekroczy poboru wody w ilości 9 m3/h. Niniejsze pismo zostało przekazane 
organom opiniodawczym  pismem znak PIOŚ.6220.5.12.2021.AD z dnia 19.11.2021 r.  



 W odpowiedzi na powyższe RDOŚ w Szczecinie podtrzymał swoje stanowisko wyrażone w 
pismach znak WONS-OŚ.070.09.2021.EP z 20.09.2021 r. oraz WONS-OŚ.4220.582.2021.EP.1 z dnia 
05.11.2021 r. i wskazał, że podejmie dalsze działania, gdy otrzyma jednoznaczną informację czy 
postępowanie będzie kontynuowane ze wskazaniem podstawy prawnej w odniesieniu do 
obowiązującego rozporządzenia. Niniejsze pismo zostało przekazane inwestorowi pismem znak 
PIOŚ.6220.5.14.2021.AD z dnia 10.12.2021 r. 
 W odpowiedzi na pismo znak PIOŚ.6220.5.11.2021.AD,  PPIS pismem z dnia 01.12.2021 r. 
znak ZNS.9022.2.1.77.1.2021 wskazał, że podana podstawa prawna jest niewłaściwa, jednak 
podtrzymał swoje stanowisko wyrażone w opinii znak ZNS.9022.2.1.77.2021 z 29.10.2021 r. tj. 
konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. Niniejsze pismo zostało 
przekazane inwestorowi pismem znak: PIOŚ.6220.5.13.2021.AD z dnia 10.12.2021 r. 
 W dniu 20.12.2021 r. do Urzędu Miejskiego w Drawnie wpłynęło pismo z dnia 15.12.2021 r. 
znak BD.ZZŚ.2.435.361.2021.AK, w którym Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile wyraził 
stanowisko, iż po zapoznaniu się z wyjaśnieniami inwestora do kip przedmiotowe przedsięwzięcie nie 
zalicza się do katalogu przedsięwzięć wymienionych w § 2 i § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 
2019 r., poz. 1839) i odmawia wydania opinii w przedmiotowej sprawie.  Niniejsze pismo zostało 
przekazane inwestorowi pismem znak: PIOŚ.6220.5.16.2021.AD z dnia 22.12.2021 r. 
 W dniu 20.12.2021 r. Burmistrz Drawna na podstawie art. 36 ustawy kpa w związku z art. 74 
ust. 3a ustawy ooś zawiadomił wnioskodawcę oraz strony postępowania pismem znak: 
PIOŚ.6220.5.15.2021.AD o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy ze względu na 
skomplikowany charakter, tj. do 31.01.2022 r.  
 Inwestor wystosował pismo do Burmistrza Drawna odpowiadając na pismo znak: 
PIOŚ.6220.5.13.2021.AD (data wpł. do urzędu 03.01.2022 r.) w którym poprosił o pominięcie opinii 
PPIS w Choszcznie z powodu braku podstawy prawnej kwalifikującej przedsięwzięcie do katalogu 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Również w dniu 03.01.2022 r. 
odpowiadając na pismo znak: PIOŚ.6220.5.14.2021.AD poinformował, że przedłoży zaktualizowany 
wniosek o wydanie warunków zabudowy po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 
 Po przeanalizowaniu wszystkich uzupełnień do kip oraz informacji uzyskanych od organów 
opiniodawczych w dniu 24.01.2022 r. Burmistrz Drawna na podstawie art. 123 ustawy kpa, w zw. z 
art. 96 ust 1,2 pkt. 1 i ust. 3 ustawy ooś, wydał postanowienie znak: PIOŚ.6220.5.17.2021.AD w 
którym nałożył na inwestora obowiązek przedłożenia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony 
Środowiska w Szczecinie dokumentów, celem przeprowadzenia postępowania oceny oddziaływania 
na obszar NATURA 2000 Lasy Puszczy nad Drawą PLB3200116, gdyż planowana inwestycja może 
naruszyć przepisy art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2021 
r., poz. 1098 ze zm.).  
 W dniu 09.03.2022 r. do Urzędu Miejskiego w Drawnie wpłynęło pismo z dnia 08.03.2022 r. 
od Bioelektrownia Karbon Sp. z o.o.  będące odpowiedzią na postanowienie Burmistrza Drawna z 
dnia 24.01.2022 r znak:PIOŚ.6220.5.17.2021.AD załączając kopię pisma Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Szczecinie, znak:WONS.43.11.2022.ED.2 informujące, że planowana 
inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz opinię 
wyrażającą konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszary Natura 2000, organ wyda 
jeśli zostanie wszczęte postępowanie o wydanie decyzji, o których mowa w art. 96 ust. 2 ustawy ooś 
tj. np. ustalenie warunków zabudowy, wydanie pozwolenia na budowę itp. 
 Po analizie kip, jej uzupełnień, wyjaśnień inwestora oraz stanowisk Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Szczecinie, Dyrektora Zarządu Zlewni w Pile Państwowego Gospodarstwa 
Wodnego Wody Polskie oraz Dyrektora Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w 
Choszcznie, Burmistrz Drawna postanowił o braku konieczności uzyskania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach w przedmiotowej sprawie ze względu na fakt, że zamierzenie inwestycyjne będące 
przedmiotem wniosku nie kwalifikuje się do rozpatrywanych przedsięwzięć wymienionych w § 2 i § 3 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) tj: 
- § 3 ust 1 pkt 47 instalacje do produkcji paliw z produktów roślinnych, z wyłączeniem instalacji do 
wytwarzania biogazu rolniczego w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o 



odnawialnych źródłach energii, o zainstalowanej mocy elektrycznej nie większej niż 0,5 MW lub 
wytwarzających ekwiwalentną ilość biogazu rolniczego wykorzystywanego do innych celów niż 
produkcja energii elektrycznej; 
- § 3 ust 1 pkt 54 zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub 
magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż a) 0,5 
ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–5, 8 i 9 
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o 
których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–3 tej ustawy, b) 1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a; 
- § 3 ust 1 pkt 73 urządzenia lub zespoły urządzeń umożliwiające pobór wód podziemnych lub 
sztuczne systemy zasilania wód podziemnych, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 37, o zdolności 
poboru wody nie mniejszej niż 10 m3 na godzinę; 
- § 3 ust 1 pkt 82 instalacje związane z przetwarzaniem w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 21 ustawy z 
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach odpadów, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 41–47, z 
wyłączeniem instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 
lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, o zainstalowanej mocy elektrycznej nie większej niż 
0,5 MW lub wytwarzających ekwiwalentną ilość biogazu rolniczego wykorzystywanego do innych 
celów niż produkcja energii elektrycznej, a także miejsca retencji powierzchniowej odpadów oraz 
rekultywacja składowisk odpadów; 
 Wobec powyższego uznano, że w związku brakiem możliwości zakwalifikowania                              
przedmiotowego przedsięwzięcia do katalogu przedsięwzięć zawartych w Rozporządzeniu Rady 
Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), zgodnie z art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) spełnione zostały 
wszystkie wymogi prawne i niniejszą decyzją orzeczono o umorzeniu postępowania z uwagi na jego 
bezprzedmiotowość.   
 
 
 
 

POUCZENIE 
1. Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego 

w Szczecinie, za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji. 
2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem 

doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron, 
decyzja staje się prawomocna i ostateczna. 

 
Pobrano opłatę skarbową w wysokości 205,00 zł. 

 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 
1. Wnioskodawca 
2. Strony postępowania wg rozdzielnika 
3. A/a 
 
Do wiadomości: 
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie - ePUAP 
2. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile – ePUAP 
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszcznie - ePUAP 

 

 
 
 
 
 
 
 



KLAUZULA INFORMACYJNA 

o przetwarzaniu danych osobowych 

w Urzędzie Miejskim w Drawnie 

  
 
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) uprzejmie informujemy: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Drawnie 
reprezentowany przez Burmistrza Drawna z siedzibą w Drawnie, ul. Kościelna 3, 73-220 
Drawno, tel.: (95) 768 20 31, adres e-mail: poczta@drawno.pl. 

2. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych nadzorującego 
prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można się skontaktować za 
pośrednictwem poczty elektronicznej: pjackiewicz@drawno.pl lub pod numerem telefonu: 
664 773 699. 

3. Administrator danych osobowych będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu 
rozpatrzenia sprawy dotyczącej wydania/zmiany/przeniesienia decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach. 

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit e) RODO 
(tj. przetwarzanie danych jest obowiązkowe w celu realizacji uprawnień i spełnienia 
obowiązków określonych przepisami prawa lub w celu wykonania zadania realizowanego w 
interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej 
administratorowi), w związku z ustawą 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 . 

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być : 
- podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, w szczególności działające w 
ramach przeprowadzenia procedury o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
zgody na realizacje przedsięwzięcia pn: „Budowie biogazowni rolniczej o mocy 499 kW wraz 
z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Konotop na części działki o numerze 
ewidencyjnym 42/5, obręb Konotop, gmina Drawno”. 
- odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty 
uprawnione do obsługi doręczeń jak Poczta Polska, podmioty świadczące usługi doręczania 
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (ePUAP itp.) oraz podmioty wspierające 
Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym 
zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów 
informatycznych. 

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowych. 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o 
archiwizacji. 

8. W związku z przetwarzaniem przez Urząd Pani/Pana danych osobowych, ma Pani/Pan prawo 
do: dostępu do swoich danych; ich sprostowania (poprawienia); ograniczenia przetwarzania 
lub do wniesienia sprzeciwu. 

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie 
Miejskim w Drawnie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do 
organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i jest Pani/Pan 
zobowiązana/ny do ich podania. Niepodanie danych jest brakiem formalnym i uniemożliwia 
wszczęcie postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. 

11. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w 
tym  profilowaniu. 
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