
                        Poczesna, 15.10.2012 r 

 

Nr GIZ.6220.19.2012.AM 

 

Postanowienie  

w sprawie obowiązku  przeprowadzenia oceny 

oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 
 

 

 Na podstawie art. 123 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania 

administracyjnego ( Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 z pózn. zm.) oraz art. 63 ust. 1, ust.4 

ustawy z dnia 3 października  2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

(Dz. U. nr 199 poz. 1227 z pózn. zm.), na podstawie § 3 ust. 1 pkt. 80 rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko (Dz. U. z 2010r.  Nr 213 poz. 1397), w  toczącym się postępowaniu  

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia 

polegającego na „zmianie sposobu użytkowania budynku produkcyjnego  na budynek do produkcji 

paliwa alternatywnego w miejscowości Kolonia Borek”  

po zasięgnięciu opinii w powyższej sprawie – Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  

w Częstochowie, ul. Jasnogórska 15A nr NS-NZ.523-112/12 z dnia 25.09.2012r. (data wpływu 

27.09.2012 r.) oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska   

nr WOOŚ.4240.713.2012.WW z dnia  03.10.2012r. (data wpływu 08.10.2012 r).  

 

 

Postanawiam 
 

 

1.  stwierdzić obowiązek   przeprowadzenia oceny oddziaływania  na środowisko  

dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „zmianie sposobu użytkowania budynku 

produkcyjnego  na budynek do produkcji paliwa alternatywnego w miejscowości Kolonia 

Borek” określonego w § 3 ust. 1 pkt 80 rozporządzenia Rady Ministrów  

z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać  

na środowisko (Dz. U. z 2010r.  Nr 213 poz. 1397) 

2.  ustalić  zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko  

 

Raport o  oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko powinien być zgodny  

z zakresem określonym w art. 66 ustawy z dnia 3 października  2008r. o udostępnieniu 

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

o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199 poz. 1227 z 2008r.). 

 

Zawartość raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinna dodatkowo 

obejmować: 

 

a) kody odpadów przewidzianych do procesu odzysku oraz kody wszystkich innych odpadów 

powstających w trakcie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia, 

b) stanowisko w sprawie poziomów dopuszczalnych hałasu przenikającego do środowiska  

( w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie  

z art. 115 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. Nr 62,  

poz. 627 z pózn. zm.) właściwy organ, na podstawie faktycznego zagospodarowania 

dokonuje oceny, do jakiego rodzaju terenów podlegających ochronie akustycznej należy 



teren inwestycji oraz tereny sąsiednie), 

c) szczegółowy opis przebiegu procesu technologicznego, wraz ze wskazaniem związanych  

z nim emisji do środowiska, 

d) opis działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie i kompensację negatywnych 

oddziaływań na środowisko oraz rozwiązań chroniących poszczególne elementy 

środowiska, w tym grunty, wody powierzchniowe i podziemne, powietrze, klimat 

akustyczny, 

e) przedstawienie stosownego stanowiska dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej, 

czy teren przedsięwzięcia zaliczony jest do obszaru szczególnego zagrożenia powodzią      

w rozumieniu art. 9 ust. 1 pkt 6c ustawy Prawo wodne ( Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019  

z pózn. zm.). Zgodnie z art. 40 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy na obszarach szczególnego 

zagrożenia powodzią zabrania się „lokalizowania nowych przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko”. 

 

Ponadto podczas przygotowania raportu oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego 

przedsięwzięcia należy doprecyzować niektóre aspekty opisane w załączonej karcie informacyjnej 

przedsięwzięcia, w tym podanie : opisu oddziaływania skumulowanego planowanej inwestycji  

z innymi istniejącymi lub planowanymi inwestycjami na powyższym terenie ( planowane 

przedsięwzięcie polegające na „budowie hali – wiaty o konstrukcji stalowej do składowania opału 

oraz gromadzenia odpadów komunalnych, tj. czasowe ich gromadzenie i przetrzymywanie, 

następnie sortowanie i transport na wysypisko śmieci” do zrealizowania na działce 

o nr. ewid. 378/12, obręb Zawodzie). 

 

Uzasadnienie 
 

  W dniu 14.08.2012  roku (wniosek uzupełniony w dniu 12.09.2012r.)  inwestor firma 

Wywóz nieczystości oraz przewóz ładunków Wiesław Strach wystąpił do Wójta Gminy Poczesna  

o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego  

na „zmianie sposobu użytkowania budynku produkcyjnego na budynek do produkcji paliwa 

alternatywnego w miejscowości Kolonia Borek” . 

 

 W toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  

dla planowanego przedsięwzięcia, Wójt Gminy Poczesna na podstawie art. 64 ust. 1  ustawy z dnia 

3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U.  

z 2008r. Nr.199, poz.1227), pismem nr GIZ.6220.19.2012.AM z dnia 14.09.2012r. przekazał 

wniosek wraz z załącznikami do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  i Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Częstochowie i wystąpił o wyrażenie opinii  o obowiązku 

przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanej  inwestycji.    

Wnioskowane przedsięwzięcie wymienione jest w § 3 ust. 1 pkt. 80 rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko (Dz. U. z 2010r.  Nr 213 poz. 1397). 

 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie opinią nr NS-NZ.523-112/12  

z dnia 25.09.2012r. (data wpływu 27.09.2012 r.) wydał opinię o potrzebie przeprowadzania oceny 

oddziaływania na środowisko dla przedmiotowej inwestycji, określając jednocześnie zakres raportu  

o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia  na środowisko, który powinien być sporządzony zgodnie  

z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008r.  

 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska postanowieniem nr WOOŚ.4240.713.2012.WW 

z dnia  03.10.2012r. (data wpływu 08.10.2012 r) stwierdził potrzebę przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na środowisko, określając jednocześnie zakres raportu o oddziaływaniu  

ww. przedsięwzięcia  na środowisko, który powinien być sporządzony zgodnie z art. 66 ustawy  

z dnia 3 października 2008r.  



  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska postanowił, że raport poza wymaganiami 

określonymi ww. ustawą powinien w szczególności  zawierać : 

 

- kody odpadów przewidzianych do procesu odzysku oraz kody wszystkich innych odpadów 

powstających w trakcie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia, 

- stanowisko w sprawie poziomów dopuszczalnych hałasu przenikającego do środowiska  

( w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie  

z art. 115 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. Nr 62,  

poz. 627 z pózn. zm.) właściwy organ, na podstawie faktycznego zagospodarowania dokonuje 

oceny, do jakiego rodzaju terenów podlegających ochronie akustycznej należy teren inwestycji oraz 

tereny sąsiednie), 

- szczegółowy opis przebiegu procesu technologicznego, wraz ze wskazaniem związanych  

z nim emisji do środowiska, 

- opis działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie i kompensację negatywnych 

oddziaływań na środowisko oraz rozwiązań chroniących poszczególne elementy środowiska,  

w tym grunty, wody powierzchniowe i podziemne, powietrze, klimat akustyczny, 

- przedstawienie stosownego stanowiska dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej,  

czy teren przedsięwzięcia zaliczony jest do obszaru szczególnego zagrożenia powodzią       

w rozumieniu art. 9 ust. 1 pkt 6c ustawy Prawo wodne ( Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019  z pózn. 

zm.). Zgodnie z art. 40 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią 

zabrania się „ lokalizowania nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko”. 

 

W niniejszym rozstrzygnięciu Wójt Gminy Poczesna uwzględnił: 

 informacje określone w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, 

 opinię Państwowego Powiatowego Inspektora  Sanitarnego w Częstochowie  

(NS-NZ.523-112/12 ), 

 postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  

(WOOŚ.4240.713.2012.WW), 

 szczegółowe uwarunkowania zawarte w art  63 ust. 1 ustawy  z dnia 3 października 2008r.  

o udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

(Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227). 

 

 Jak wynika z przedłożonej karty informacyjnej, projektowana inwestycja będzie polegała  

na zmianie sposobu użytkowania budynku produkcyjnego na budynek do produkcji paliwa 

alternatywnego w miejscowości Kolonia Borek na działkach o nr ewid. 378/12, 378/13, 378/16.  

Z przedłożonej karty informacyjnej  przedsięwzięcia wynika, iż odzyskiwane będą odpady w ilości 

ok. 60 000 Mg/rok.  

Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie nieobjętym aktualnym miejscowym 

planem zagospodarowania przestrzennego.  

 

Uwzględniając uwarunkowania zawarte w art.  63 ust. 1 ustawy  z dnia 3 października 2008r.  

o udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

(Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227), a w szczególności: 

 rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, z uwzględnieniem: 

a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych 

proporcji – Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na zmianie sposobu użytkowania 

budynku produkcyjnego na budynek do produkcji paliwa alternatywnego w miejscowości 

Kolonia Borek na działkach o nr ewid. 378/12, 378/13, 378/16.  Łączna powierzchnia 

działek wynosi 38 091 m
2
. Powierzchnia budynku zaadoptowanego  na potrzeby produkcji 

paliwa alternatywnego wynosi ok. 600 m
2
. Powierzchnia zieleni wynosi 3 000  m

2
.  

Powierzchnia terenu utwardzonego – ok. 18 000 m
2
.   Plac magazynowy na wytworzone 

paliwo alternatywne jest projektowany na działce o nr. ewid. 378/16, na działce o nr ewid. 



378/12 będą magazynowane surowce w kontenerach lub w boksach.                                                       

Teren przedsięwzięcia jest zlokalizowany na terenie istniejącego zakładu produkcyjnego 

P.P.H.U. „Osiny” Sp. z o. o. w m. Kolonia Borek. Na terenie, na którym jest projektowana 

inwestycja znajduje się obecnie nieużywana hala produkcyjna.  

Paliwo alternatywne będzie produkowane  z wysegregowanych odpadów takich jak : papier 

i tektura, odzież, tekstylia, oleje i tłuszcze jadalne, farby, tusze, farby drukarskie, kleje          

i lepiszcze, drewno, tworzywa sztuczne. Z karty informacyjnej  przedsięwzięcia wynika, iż 

odzyskiwane będą odpady w ilości ok. 60 000 Mg/rok. Praca odbywać się będzie przez       

5 dni w tygodniu, na dwie zmiany ( z wyłączeniem pory nocnej), w godzinach                       

od 6.00 do 22.00. Inwestor przewiduje zatrudnienie ok. 10 osób.  

b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności  kumulowania  

się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na terenie nieruchomości sąsiednich -  

Od strony wschodniej teren planowanej inwestycji usytuowany jest w bezpośredniej 

bliskości linii zabudowy wsi, sąsiadując ze składem opału. Inwestycja graniczy od strony 

południowej z drogą wojewódzką, dalej za pasem drogowym znajduje się również skład 

opału. 

Oddziaływanie planowanej inwestycji będzie powiązane z planowanym do zrealizowania na 

działce o nr. ewid. 378/12 przedsięwzięciem polegającym na „budowie hali – wiaty             

o konstrukcji stalowej do składowania opału oraz gromadzenia odpadów komunalnych,       

tj. czasowe ich gromadzenie i przetrzymywanie, następnie sortowanie i transport na 

wysypisko śmieci”. 

W dokumentacji załączonej do wniosku  nie uwzględniono kwestii możliwych do 

wystąpienia oddziaływań skumulowanych.  

Należy przeanalizować możliwe do zastosowania rozwiązania, mające na celu zapobieganie 

i ograniczanie negatywnych oddziaływań na środowisko przyrodnicze, mogących być 

rezultatem realizacji inwestycji.  

c) wykorzystania  zasobów naturalnych – Energia elektryczna będzie pobierana z sieci, 

wielkość zużycia energii szacuje się na poziomie 1 800 MWh/rok. Woda do celów 

socjalnych pobierana będzie z sieci wodociągowej. Zużycie wody wzrośnie o ok. 0,6 m
3
/d  

w porównaniu do stanu istniejącego.  Szacunkowa wielkość wytwarzanego paliwa 

alternatywnego – ok. 60 000 Mg/rok. 

d) emisji i występowania innych uciążliwości – Faza realizacji inwestycji będzie źródłem 

emisji niezorganizowanej do powietrza atmosferycznego. W fazie realizacji inwestycji będą 

miały miejsce uciążliwości związane z emisją zanieczyszczeń do powietrza, pochodzące 

głównie z środków transportu samochodów dowożących maszyny i urządzenia na 

przedmiotowy teren oraz z uciążliwością akustyczną powodowaną przez transport maszyn 

i urządzeń.  

Spalanie oleju napędowego w trakcie pracy sprzętu budowlanego będzie źródłem emisji 

substancji gazowych do powietrza: tlenki azotu, tlenki siarki, tlenek węgla, węglowodory 

alifatyczne oraz sadza. Wielkość emisji jest ściśle związana z ilością zużytego paliwa.  

Planowane przedsięwzięcie w fazie eksploatacji spowoduje korzystanie ze środowiska  

w zakresie gospodarki wodno – ściekowej, powietrza atmosferycznego oraz akustyki.  

Źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza będzie proces przemieszczania i rozładunku 

odpadów komunalnych, emisja zanieczyszczeń spalinowych z samochodów ciężarowych, 

emisja hałasu oraz emisja substancji złowonnych. 

Inwestycja będzie źródłem odorów.  

Zakłada się wjazd i wyjazd na teren przedsięwzięcia :  

1 samochodu osobowego oraz ok. 3 samochodów ciężarowych. Po terenie będą poruszały 

się 2 ładowarki.  

Źródłem emisji hałasu w przedmiotowym przedsięwzięciu będą : samochody dostarczające 

surowiec oraz odbierające gotowy produkt, ładowarki oraz urządzenia instalacji do 



produkcji paliwa alternatywnego znajdujące się w budynku produkcyjnym. W związku  

z powyższym na etapie oceny oddziaływania, konieczne jest wskazanie najbliższych 

terenów chronionych akustycznie.  

Ścieki bytowe odprowadzane będą zakładową kanalizacją sanitarną do rzeki Warty  

po wcześniejszym oczyszczeniu w mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków. Wody 

opadowe i deszczowe będą odprowadzane do zakładowej kanalizacji deszczowej.  

W związku z planowaną inwestycją na działce o nr. ewid. 378/12  polegającą na 

„budowie hali – wiaty o konstrukcji stalowej do składowania opału oraz gromadzenia 

odpadów komunalnych, tj. czasowe ich gromadzenie i przetrzymywanie, następnie 

sortowanie i transport na wysypisko śmieci” będą wytwarzane  przez instalację do 

sortowania odpadów nowe rodzaje odpadów z grupy 19 z odpadów o kodzie 20 03 01 

(zmieszane odpady komunalne). 

W związku z powyższym na terenie inwestycji (działka o nr ewid. 378/12) będą znajdowały 

się odpady wysegregowane jak i zmieszane odpady komunalne. 

W zakładzie zostaną również wytworzone odpady niebezpieczne o kodach: 16 02 16  

w ilości ok. 0,003 Mg/rok oraz 16 02 13* w ilości ok. 0,005 Mg/rok. 

e) ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji  

i stosowanych technologii – nie powinno wystąpić 

 usytuowanie przedsięwzięcia, tj. jego lokalizację poza obszarami wrażliwymi przyrodniczo, 

jak: 

a)  obszary wodno – błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych –  

nie dotyczy 

b)  obszary wybrzeży – nie dotyczy 

c)  obszary górskie lub leśne – w kierunku północnym od planowanej inwestycji znajduje 

się obszar leśny będący w zarządzie  Nadleśnictwa Złoty Potok.  

d)  obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne 

zbiorników wód śródlądowych – nie dotyczy 

e)   obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków 

roślin  i zwierząt lub ich siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary sieci  

Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody – powyższe przedsięwzięcie będzie 

realizowane poza istniejącymi i proponowanymi obszarami sieci Natura 2000. Najbliższym 

obszarem chronionym przyrodniczo jest proponowany Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk 

Natura 2000 Poczesna k. Częstochowy. Obszar ten jest położony w odległości ok. 3 km od 

planowanej inwestycji. Najbliższa ostoja Natura 2000 to specjalny obszar ochrony Siedliska 

„ Ostoja Olsztyńsko – Mirowska” - położona jest w odległości ponad 12 km od 

projektowanego przedsięwzięcia. Również w pobliżu  terenów inwestycji znajdują się : 

Specjalny Obszar Ochrony siedlisk Natura 2000 „Przełom Warty koło Mstowa”, Park 

Krajobrazowy „Orlich Gniazd” oraz Park Krajobrazowy „ Lasy nad Górną Liswartą”. 

Obszary te stanowią ostoje dla wielu gatunków ptaków: bielika, rybołowa, orlika 

krzykliwego, błotniaka stawowego, krogulca, jastrzębia gołębiarza, puszczyka, bociana 

czarnego, dzięcioła zielonosiwego,  bąka, gąsiorka, lelka, jerzyka, świergotka polnego, lerki, 

muchołówki białoszyjej  i muchołówki małej. Stwierdzono również występowanie  

w tym obszarze 17 gatunków nietoperzy – w tym rzadkich w skali kraju – nocka Bechsteina, 

nocka łydkowłosego, nocka orzęsionego, nocka dużego, nocka Nattera, podkowca małego.  

f)  obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone –  

nie dotyczy 

g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub 

archeologiczne – nie dotyczy 

h) gęstość zaludnienia – W pobliżu planowanej inwestycji jest zlokalizowana linia 

zabudowy wsi. Działki inwestora nie graniczą bezpośrednio  z terenami mieszkalnymi. 

Najbliższa zabudowa mieszkalna znajduje się w odległości ok. 20 m oraz 140m od granicy 

działek inwestora. 

i)  obszary przylegające do jezior – nie dotyczy 



j)  uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej – nie dotyczy 

 rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do  uwarunkowań 

wymienionych w pkt. 1 i 2 , wynikające z: 

a)  zasięgu oddziaływania – biorąc pod uwagę zakres oraz miejsce usytuowania inwestycji 

należy przyjąć, iż niekorzystne oddziaływanie projektowanego przedsięwzięcia może 

wykroczyć poza teren inwestycji.  Z załączonej karty informacyjnej przedsięwzięcia  nie 

wynika jednoznacznie czy w ramach przed realizacyjnej analizy  rozpoznano we właściwy 

sposób uciążliwości akustyczne, uciążliwości związane z emisją zanieczyszczeń do 

powietrza. Ponadto w bliskiej odległości od nieruchomości objętej inwestycją przebiega 

granica korytarza ekologicznego rzeki Warty. 

b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne 

elementy przyrodnicze – charakter przedsięwzięcia oraz jego lokalizacja wyklucza 

transgraniczne oddziaływanie inwestycji na środowisko 

c)  wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej 

infrastruktury technicznej – Energia elektryczna będzie pobierana z sieci, wielkość 

zużycia energii szacuje się na poziomie 1 800 MWh/rok. Woda do celów socjalnych 

pobierana będzie z sieci wodociągowej. Zużycie wody wzrośnie o ok. 0,6 m3/d  w 

porównaniu do stanu istniejącego.  Szacunkowa wielkość wytwarzanego paliwa 

alternatywnego – ok. 60 000 Mg/rok. 

d) prawdopodobieństwo oddziaływania – z załączonej karty informacyjnej 

przedsięwzięcia nie wynika jednoznacznie czy w ramach przed realizacyjnej analizy  

rozpoznano we właściwy sposób oddziaływanie inwestycji.  

W związku z prowadzeniem prac budowlanych przy użyciu sprzętu mechanicznego, 

realizacja planowanego przedsięwzięcia będzie skutkować zwiększeniem emisji 

zanieczyszczeń do powietrza, wzrostem uciążliwości akustycznej oraz wytwarzaniem 

odpadów typowych dla prac budowlanych. Oddziaływania, które wystąpią podczas prac   

i eksploatacji przedsięwzięcia mogą wykroczyć poza teren inwestycji. 

e)  czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania – oddziaływanie jakie 

wystąpi podczas prac montażowych spowodowanych pracą sprzętu technicznego  będzie 

mieć charakter okresowy, natomiast oddziaływanie spowodowane fazą eksploatacji 

przedsięwzięcia będzie mieć charakter trwały. 

Biorąc pod uwagę powyższe kryteria, skalę przedsięwzięcia i fakt że będzie źródłem powstawania 

odpadów, ścieków, emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz odorów, a także możliwość 

występowania skumulowanych oddziaływań mogących negatywnie wpływać na środowisko, 

uwzględniając także opinię sanitarną wydaną przez Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w Częstochowie oraz postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w 

Katowicach postanowiono nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na 

środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia  

i jednocześnie określono zakres raportu o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na środowisko. 

 

        Biorąc pod uwagę powyższe  postanowiono jak w sentencji. 

 

Pouczenie 

 
Na  niniejsze postanowienie  przysługuje  stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem Wójta Gminy Poczesna w terminie 7 dni  

od daty jego doręczenia  

 

 

 

 

 

 



Otrzymują: 
1. Wywóz nieczystości oraz przewóz ładunków Wiesław Strach ul. Kosmowska 6/94, 42 – 

200 Częstochowa  

2. Strony w ilości powyżej 20 : zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy  z dnia 3 października  

2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199 

poz. 1227 z 2008r.) 

3. BIP 

4. Tablica Ogłoszeń Urzędu Gminy Poczesna, miejsce planowanej inwestycji 

 

Do wiadomości: 
 Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska  ul. Dąbrowskiego 22, 40-032 Katowice 

 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny ul. Jasnogórska 15 a, 42 – 200 Częstochowa  

 


