
Warszawa, 27 lipca 2021 r.

ZS.7040.281.2021 
BS

Starosta Powiatu Makowskiego
ul. Rynek 1 
06-200 Maków Mazowiecki 
za pośrednictwem pełnomocnika:
Maciej Lewandowski
TAXUS UL Sp. z o. o.
ul. Ochocka 14
02-495 Warszawa

Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, na podstawie art. 58 ust. 1 

pkt 2 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 247), dalej zwanej ooś, odpowiadając na  

wniosek Starosty Powiatu Makowskiego z dnia 30 czerwca 2021 r., znak: 

502-1411-2021-08, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Macieja 

Lewandowskiego, reprezentującego TAXUS UL Sp. z o. o., ul. Ochocka 14, 02-495 Warszawa, 

w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 

dla projektów „Uproszczonych planów urządzenia dla lasów niestanowiących własności 

Skarbu Państwa położonych na terenie Powiatu Makowskiego - w gminie Krasnosielc i gminie 

Płoniawy Bramura”, zwanych dalej „Planami” uprzejmie informuje, że nie znajduje 

podstawy prawnej do wydania stanowiska w przedmiotowej sprawie. 

Zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy ooś, przeprowadzenia strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko wymaga projekt: polityki, strategii, planu i programu 

w dziedzinie przemysłu, energetyki, transportu, telekomunikacji, gospodarki wodnej, 

gospodarki odpadami, leśnictwa, rolnictwa, rybołówstwa, turystyki i wykorzystywania terenu, 

opracowywany lub przyjmowany przez organy administracji, wyznaczający ramy 

dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Z przedłożonego wystąpienia nie wynika, że projekty „Planów” ustalają ramy 

dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, 

zatem – zdaniem organu – przeprowadzenie w ich przypadku procedury, o której mowa 

w dziale IV pt. „Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko” ustawy z dnia 
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3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 247), należy uznać za bezpodstawne.

Z upoważnienia Mazowieckiego  Państwowego
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

Dariusz Buga
p.o. kierownika Oddziału Zapobiegawczego 

Nadzoru Sanitarnego

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymuje:
1. Adresat – za pośrednictwem platformy ePUAP
2.aa
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