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Poczesna 02.01.2013r. 

Nr GIZ.6220.29.2012.AM 

 

 

Decyzja 
 

 

 

 Na podstawie art. 71, ust.1 i ust.2 pkt.2, art.75 ust.1 pkt.4, art.85 ust. 2 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 (Dz. U.  nr 199 poz. 1227), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 

1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 

z późn. zm.)  oraz § 3 ust. 1 pkt.  76  rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia  

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

środowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213 poz. 1397),  po rozpatrzeniu wniosku Pani Ilony 

Sygut złożonego w dniu 16.11.2012r. (wniosek uzupełniony w dniu  28.11.2012r. )  

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację 

przedsięwzięcia polegającego na  „budowie warsztatu napraw samochodów 

i maszyn budowlanych w miejscowości Kolonia Poczesna przy ul. Katowickiej 35a”, 

w oparciu o opinię w powyższej sprawie – Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w Częstochowie, ul. Jasnogórska 15A nr  NS/NZ.523-144/12  

z dnia 05.12.2012r. ( data wpływu 11.12.2012r. )  oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska  nr WOOŚ.4240.892.2012.WW z dnia 06.12.2012r. (data wpływu 

10.12.2012r.).  

 

 

orzekam 

 

1) Określić środowiskowe uwarunkowania dla realizacji przedsięwzięcia 

polegającego na  „budowie warsztatu napraw samochodów 

i maszyn budowlanych w miejscowości Kolonia Poczesna przy ul. Katowickiej 

35a” i stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania 

przedsięwzięcia na środowisko.  

2) Charakterystyka przedsięwzięcia  stanowi załącznik do decyzji  

o środowiskowych uwarunkowaniach. 

 

 

Uzasadnienie 
 

 

 W dniu 16.11.2012r. (wniosek uzupełniony w dniu  28.11.2012r. ) Pani Ilona 

Sygut wystąpiła do Wójta Gminy Poczesna o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „budowie warsztatu 

napraw samochodów i maszyn budowlanych w miejscowości Kolonia Poczesna przy  

ul. Katowickiej 35a”. 

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt  76  rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r.  

w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U.  

z 2010r.  Nr 213 poz. 1397) planowana inwestycja należy do przedsięwzięć mogących 

potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny 

oddziaływania na środowisko może być wymagane. 
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 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. Nr.199, poz.1227), pismem  

nr GIZ.6220.29.2012.AM  z dnia  28.11.2012r.  przekazał wniosek  wraz z załącznikami 

do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach i  Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Częstochowie i wystąpił o wyrażenie opinii  

o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego 

przedsięwzięcia.  

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie 15A (opinia nr NS/NZ.523-

144/12 z dnia 05.12.2012r. – data wpływu 11.12.2012r. ) wydał opinię o  braku potrzeby  

przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowej inwestycji. 

 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska postanowieniem  

nr  WOOŚ.4240.892.2012.WW  z dnia 06.12.2012r. ( data wpływu 10.12.2012r.), wyraził 

opinię, iż dla przedmiotowego przedsięwzięcia  nie istnieje konieczność  przeprowadzenia 

oceny oddziaływania na środowisko. Swoją opinię uzasadnił biorąc pod uwagę 

uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 cyt. wyżej ustawy. 

            Jak wynika z przedłożonej karty informacyjnej, projektowana inwestycja będzie 

polegała na budowie warsztatu napraw samochodów i maszyn budowlanych  

w miejscowości Kolonia Poczesna przy ul. Katowickiej 35a, na działkach o nr ewid.  

194/7, 194/8, 194/9, obręb Kolonia Poczesna. 

W zakres działalności warsztatu po zrealizowaniu przedsięwzięcia, nie będą wchodziły 

naprawy lakiernicze i blacharskie. W warsztacie wykonywane będą głównie naprawy 

wulkanizacyjne oraz mechaniczne. Inwestor przewiduje ponadto adaptację istniejącego na 

działce o nr ewid. 194/7 budynku na potrzeby handlowo – usługowe. 

Teren, na którym ma być zrealizowane przedsięwzięcie nie jest objęty miejscowym 

planem zagospodarowania przestrzennego. 

 

W niniejszym rozstrzygnięciu Wójt Gminy Poczesna uwzględnił : 

-   informacje określone w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, 

-  opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Częstochowie,  

ul. Jasnogórska 15A,   (opinia nr NS/NZ.523-144/12 z dnia 05.12.2012r.), 

- postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak: 

WOOŚ.4240.892.2012.WW  z dnia 06.12.2012r., 

- 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.  Nr 199, poz. 1227). 

 

W związku z powyższym, biorąc pod uwagę 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: 

 1) rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, z uwzględnieniem: 

a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji -  

Planowane przedsięwzięcie polegało będzie na adaptacji istniejącego 

budynku na potrzeby handlowo-usługowe oraz budowie warsztatu samochodowego 

i maszyn budowlanych w miejscowości Kolonia Poczesna przy ul. Katowickiej 35a.  

Powierzchnia projektowanego budynku usługowo - handlowego wyniesie 166,30 m
2
, 

powierzchnia warsztatu - 700 m
2
. 
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Na terenie działki o nr ewid. 194/7 znajduje się wybudowany budynek, który zostanie 

zaadoptowany na potrzeby budynku handlowo-usługowego. Pozostałe przedmiotowe 

działki (o nr ewid. 194/8, 194/9) są zagospodarowane – budynki usługowe. 

Istniejący budynek zostanie podzielony na trzy kondygnacje pełniące funkcje handlowo-

usługową oraz część strychową. Sposób zagospodarowania budynku według podziału: 

- piwnica - część socjalna z szatnią, jadalnią, umywalnią, WC, część magazynowa oraz 

kotłownia; 

- parter - pomieszczenia biurowe, WC, łazienka; 

- piętro - biuro właściciela, łazienka, WC i jedno pomieszczenie biurowe; 

- strych – część nieużytkowa. 

Budynek warsztatu samochodowego i sprzętu budowlanego zostanie usytuowany po 

wschodniej stronie budynku handlowo-usługowego. 

Warsztat samochodowy będzie prowadził naprawy samochodów osobowych oraz 

ciężarowych, a także sprzętu budowlanego, wymianę oleju, naprawę silników, hydrauliki 

siłowej, wulkanizację. 

W części gdzie będą odbywały się usługi mechaniki samochodowej będzie znajdowało się  

6 stanowisk naprawczych, 4 stanowiska zostaną wyposażone w kanały naprawcze, na 

których będą wykonywane drobne naprawy oraz montaż części samochodowych, np. 

klocki, świece, wycieraczki, filtry powietrza. 

Praca odbywać się będzie w godzinach od 7.00 do 21.00, od poniedziałku do soboty.  

W zakładzie zatrudnionych będzie : 6 pracowników fizycznych i 3 pracowników 

biurowych. 

b)  powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania  

się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na terenie nieruchomości sąsiednich – 

Brak powiązań z innymi przedsięwzięciami. 

c) wykorzystania zasobów naturalnych –  Planowane zapotrzebowanie na energię 

elektryczną wyniesie ok. 1 200 kWh/miesięcznie. Ogrzewanie budynku za pomocą kotła 

na paliwo gazowe, o mocy 45 kW, jedynie w sezonie grzewczym. Zużycie gazu szacuje 

się na poziomie 400 m
3
/miesięcznie. Woda będzie zużywana do celów socjalnych. Woda 

pobierana będzie z sieci wodociągowej. Wielkość zużycia wody ocenia się na poziomie 

0,405 m
3
/d . 

d) emisji i występowania innych uciążliwości -   

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 te będą miały charakter 

krótkotrwały, lokalny, ograniczający się do najbliższego otoczenia terenu inwestycji  

i ustąpią  wraz z zakończeniem prac.  

Gospodarka odpadami w trakcie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia będzie 

prowadzona  zgodnie z przepisami szczegółowymi w tym zakresie. Odpady będą 

magazynowane w sposób selektywny  oraz przekazywane do odzysku i unieszkodliwiania 

uprawnionym podmiotom.  

Przedsięwzięcie nie będzie źródłem powstawania ścieków technologicznych. Ścieki 

bytowe będą odprowadzane do kanalizacji sanitarnej za zgodą administratora sieci.  

Planowana inwestycja będzie źródłem niewielkiej emisji do powietrza pochodzącej ze 

spalania paliw z diagnostyki pojazdów oraz ogrzewania obiektu piecem gazowym. 

Funkcjonowanie przedsięwzięcia nie będzie wiązać się z powstawaniem znaczącego 

źródła emisji  hałasu. Całość prac związana z naprawami pojazdów prowadzona będzie 

wewnątrz  budynku warsztatu. Biorąc pod uwagę skalę przedsięwzięcia oraz odległość od 

najbliższej zabudowy mieszkaniowej stwierdzono, że przedsięwzięcie nie wpłynie 

znacząco na klimat akustyczny w rejonie inwestycji. 
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Biorąc pod uwagę przyjęte rozwiązania chroniące środowisko można stwierdzić, że przy 

zachowaniu podstawowych wymogów ochrony środowiska przedmiotowe 

przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko.                                                                                                                      

e)  ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji  

 i stosowanych technologii – nie występuje. 

 

2) usytuowanie przedsięwzięcia, tj. jego lokalizację poza obszarami wrażliwymi 

przyrodniczo, jak: 

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

nie dotyczy 

 obszary wybrzeży – nie dotyczy 

 obszary górskie lub leśne – nie dotyczy 

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

zbiorników wód śródlądowych – nie dotyczy 

 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 – Na obszarze planowanej inwestycji i w jej 

sąsiedztwie nie znajdują się tereny objęte ochroną prawną w rozumieniu ustawy  

z dn. 16.04.2004 r. o ochronie przyrody ( Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.). Powyższe 

przedsięwzięcie będzie realizowane poza istniejącymi i proponowanymi obszarami sieci 

Natura 2000. Inwestycja nie wpłynie na siedliska przyrodnicze i gatunki, dla których 

wyznaczono najbliżej zlokalizowane obszary 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.  

W odległości około 9 km od projektowanego przedsięwzięcia w kierunku wschodnim 

położony jest Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk - Ostoja Olsztyńsko-Mirowska.  

 obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone – nie dotyczy 

 obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne – 

nie dotyczy 

 gęstość zaludnienia –  planowana inwestycja nie graniczy bezpośrednio z zabudową 

mieszkaniową, jest zlokalizowana w rejonie drogi krajowej DK 1.  

 obszary przylegające do jezior – nie dotyczy 

 uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej – nie dotyczy 

 

3) rodzaj i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do ww. 

uwarunkowań, wynikające z : 

 zasięgu oddziaływania – 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 te będą mieć charakter krótkotrwały, lokalny, ograniczający się do 

najbliższego otoczenia terenu inwestycji i ustąpią wraz z zakończeniem prac. Biorąc 

pod uwagę zakres oraz miejsce usytuowania inwestycji należy przyjąć, iż niekorzystne 

oddziaływanie projektowanego przedsięwzięcia ograniczy się do terenu przyległego 

przedsięwzięciu.  

 transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy 

przyrodnicze - charakter przedsięwzięcia oraz jego lokalizacja wyklucza 

transgraniczne oddziaływanie inwestycji na środowisko. 

 wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej 

infrastruktury technicznej –  oddziaływania będą mieć charakter lokalny, 

krótkookresowy. Inwestycja nie powinna obciążać infrastruktury technicznej. 
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 prawdopodobieństwa oddziaływania – przedsięwzięcie nie będzie powodować 

ponadnormatywnego oddziaływania na środowisko. 

 czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania - oddziaływanie jakie 

wystąpi podczas prac będzie mieć charakter lokalny, okresowy i ustąpi wraz  

z zakończeniem prac.  

 

 Po dokonaniu powyższych uzgodnień oraz przeprowadzonej analizie w dniu 

14.12.2012 r.  Wójt Gminy Poczesna wydał postanowienie Nr  GIZ.6220.29.2012.AM,  

w którym  stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 

dla planowanego przedsięwzięcia.  

  

Wójt Gminy Poczesna pismem nr GIZ.6220.29.2012.AM z dnia 17.12.2012r. na 

podstawie art.10 kpa  przed wydaniem decyzji środowiskowej zawiadomił strony 

postępowania o możliwości zapoznania się ze zgromadzoną dokumentacją w Urzędzie 

Gminy Poczesna i wypowiedzenia się ww. sprawie przed jej ostatecznym 

rozstrzygnięciem. 

W wyznaczonym terminie strony prowadzonego postępowania nie wniosły żadnych uwag 

ani wniosków przed wydaniem decyzji.  

 Jak wynika z przedłożonej karty informacyjnej, projektowana inwestycja  

na etapie realizacji jak i eksploatacji  nie spowoduje oddziaływania na środowisko  

w zakresie wymagającym jego analizy w postępowaniu  w sprawie oceny oddziaływania 

na środowisko. 

Ponadto, inwestycja nie będzie prowadzona na terenach wyszczególnionych w  art. 63 

ust.1 pkt.2 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). 

Przedsięwzięcie nie będzie transgranicznie oddziaływać  na środowisko. 

       Teren objęty inwestycją nie posiada obszarów wymagających specjalnej ochrony ze 

względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk jak również 

siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów sieci Natura 2000, obszarów 

przylegających do jezior, obszarów ochrony uzdrowiskowej, ani też nie posiada obiektów 

o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.        

Analizując powyższe nie stwierdzono konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu 

na środowisko uznając, że przy zachowaniu podstawowych wymogów ochrony  

środowiska przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać 

na środowisko. Planowane do realizacji przedsięwzięcie nie wpłynie negatywnie na stan 

środowiska, a jego oddziaływanie zamknie się w granicach nieruchomości, na której 

będzie ono prowadzone. 

Ze względu na szczegółowe uwarunkowania  związane z kwalifikowaniem 

przedsięwzięcia, w tym specyfikę przedsięwzięcia polegającą na budowie warsztatu 

napraw samochodów i maszyn budowlanych w miejscowości Kolonia Poczesna przy      

ul. Katowickiej 35a, na działkach o nr ewid.  194/7, 194/8, 194/9, obręb Kolonia 

Poczesna, ograniczony zakres i charakter tego przedsięwzięcia można stwierdzić, że nie 

będzie ono wpływało na pogorszenie stanu środowiska i zdrowia ludzi. 

     Uwzględniając powyższe oraz fakt, że zamierzenie inwestycyjne spełnia wymogi 

przewidziane przepisami prawa na podstawie art. 85 ust. 2 pkt.2 ustawy z dnia                  

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

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

U. nr 199, poz. 1227) należało orzec jak w sentencji. 
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Pouczenie 

 

1. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie 

decyzji o której mowa w art. 72 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.  nr 199 poz. 1227); wniosek ten powinien być złożony w terminie 4 lat od dnia,  

w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.  

2. Termin o którym mowa w punkcie 1 może ulec wydłużeniu o 2 lata, jeżeli realizacja 

planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone 

w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

3. Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem organu wydającego decyzję,  

w terminie 14 dni od dnia doręczenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik : 

  Charakterystyka przedsięwzięcia. 

 

Otrzymują: 
1. Ilona Sygut Kolonia Poczesna ul. Górna 1B, 42 – 262 Poczesna 

2. P.P.U.H. „Sara” s.c. Kolonia Poczesna ul. Górna 1B, 42 – 262 Poczesna 

3. Starostwo Powiatowe – Skarb Państwa ul. Sobieskiego 9, 42 – 200 Częstochowa 

4. Dyrekcja Okręgowa Dróg Publicznych  ul. Myśliwska 5, 40 – 016 Katowice 

5.  Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.  

z 2002r.Nr 101, poz. 926 ze zm. ) osoby fizyczne otrzymują wg rozdzielnika 

znajdującego się aktach sprawy. 

6.  BIP, tablica ogłoszeń U.G.Poczesna 

7.  a/a 

 

 

Do wiadomości: 

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

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

Częstochowa  
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Poczesna 02.01.2013r. 

 

 Nr GIZ.6220.29.2012.AM 
 

 

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy  

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  

(Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) 

 

 

 Planowane przedsięwzięcie będzie polegać na budowie warsztatu napraw 

samochodów i maszyn budowlanych w miejscowości Kolonia Poczesna przy  

ul. Katowickiej 35a, na działkach o nr ewid.  194/7, 194/8, 194/9, obręb Kolonia 

Poczesna. 

Powierzchnia projektowanego budynku usługowo - handlowego wyniesie 166,30 m
2
, 

powierzchnia warsztatu - 700 m
2
. 

Na terenie działki o nr ewid. 194/7 znajduje się wybudowany budynek, który zostanie 

zaadoptowany na potrzeby budynku handlowo-usługowego. Pozostałe przedmiotowe 

działki (o nr ewid. 194/8, 194/9) są zagospodarowane – budynki usługowe. 

Wjazd na działkę odbywał się będzie poprzez istniejący wjazd przy ul. Górnej 

(przez działkę na nr ewid. 194/8). 

Na zewnątrz budynku, będzie znajdowało się 10 stanowisk parkingowych. 

Zakres rzeczowy planowanego przedsięwzięcia obejmował będzie: 

- adaptację istniejącego budynku na budynek usługowo-handlowy; 

- budowę warsztatu samochodowego; 

- lokalizację miejsc parkingowych, utwardzenie terenu. 

Istniejący budynek zostanie podzielony na trzy kondygnacje pełniące funkcje handlowo-

usługową oraz część strychową. 

W zakres działalności warsztatu po zrealizowaniu przedsięwzięcia, nie będą wchodziły 

naprawy lakiernicze i blacharskie. W warsztacie wykonywane będą głównie naprawy 

wulkanizacyjne oraz mechaniczne. Inwestor przewiduje ponadto adaptację istniejącego na 

działce o nr ewid. 194/7 budynku na potrzeby handlowo – usługowe. 

Warsztat samochodowy będzie prowadził naprawy samochodów osobowych oraz 

ciężarowych, a także sprzętu budowlanego, wymianę oleju, naprawę silników, hydrauliki 

siłowej, wulkanizację. 

W części gdzie będą odbywały się usługi mechaniki samochodowej będzie znajdowało się  

6 stanowisk naprawczych, 4 stanowiska zostaną wyposażone w kanały naprawcze, na 

których będą wykonywane drobne naprawy oraz montaż części samochodowych, np. 

klocki, świece, wycieraczki, filtry powietrza. 

Praca odbywać się będzie w godzinach od 7.00 do 21.00, od poniedziałku do soboty.  

W zakładzie zatrudnionych będzie : 6 pracowników fizycznych i 3 pracowników 

biurowych. 

 Teren, na którym ma być zrealizowane przedsięwzięcie nie jest objęty 

miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 

Planowane zapotrzebowanie na energię elektryczną wyniesie ok. 1 200 kWh/miesięcznie. 

Budynek będzie ogrzewany za pomocą kotła na paliwo gazowe, o mocy 45 kW, jedynie  

w sezonie grzewczym. Zużycie gazu szacuje się na poziomie 400 m
3
/miesięcznie.  

Woda będzie zużywana do celów socjalnych. Woda pobierana będzie z sieci 

wodociągowej. Wielkość zużycia wody ocenia się na poziomie 0,405 m
3
/d . 

W związku z prowadzeniem prac budowlanych przy użyciu sprzętu mechanicznego 

realizacja planowanego przedsięwzięcia będzie skutkować zwiększeniem emisji 
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zanieczyszczeń do powietrza, wzrostem uciążliwości akustycznej oraz wytwarzaniem 

odpadów typowych dla prac budowlanych. Oddziaływania te będą miały charakter 

krótkotrwały, lokalny, ograniczający się do najbliższego otoczenia terenu inwestycji  

i ustąpią  wraz z zakończeniem prac.  

Gospodarka odpadami w trakcie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia będzie 

prowadzona  zgodnie z przepisami szczegółowymi w tym zakresie. Odpady będą 

magazynowane w sposób selektywny  oraz przekazywane do odzysku i unieszkodliwiania 

uprawnionym podmiotom.  

Przedsięwzięcie nie będzie źródłem powstawania ścieków technologicznych. Ścieki 

bytowe będą odprowadzane do kanalizacji sanitarnej za zgodą administratora sieci.  

Planowana inwestycja będzie źródłem niewielkiej emisji do powietrza pochodzącej ze 

spalania paliw z diagnostyki pojazdów oraz ogrzewania obiektu piecem gazowym. 

Funkcjonowanie przedsięwzięcia nie będzie wiązać się z powstawaniem znaczącego 

źródła emisji  hałasu. Całość prac związana z naprawami pojazdów prowadzona będzie 

wewnątrz  budynku warsztatu. Biorąc pod uwagę skalę przedsięwzięcia oraz odległość od 

najbliższej zabudowy mieszkaniowej stwierdzono, że przedsięwzięcie nie wpłynie 

znacząco na klimat akustyczny w rejonie inwestycji.  

Biorąc pod uwagę przyjęte rozwiązania chroniące środowisko można stwierdzić, że przy 

zachowaniu podstawowych wymogów ochrony środowiska przedmiotowe 

przedsięwzięcie nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko.                                                                                                                      

 

Mając na uwadze możliwe uciążliwości, realizacja i funkcjonowanie przedsięwzięcia będą 

się wiązać z następującymi rozwiązaniami chroniącymi środowisko: 

 

Etap realizacji: 

- teren budowy zostanie zabezpieczony przed wyciekami z maszyn i urządzeń; 

- prace budowlano-montażowe ograniczą się do pory dziennej; 

- w okresie budowy odpady będą tymczasowo magazynowane w specjalnie 

wydzielonych miejscach. Po wykonaniu prac montażowych plac będzie 

uporządkowany; 

- w trakcie realizacji przedsięwzięcia należy ograniczyć do minimum uciążliwość dla 

ludzi i środowiska poprzez zapewnienie sprawnej organizacji ruchu pojazdów 

transportowych, prawidłową organizację terenu budowy, zapewnienie nadzoru nad pracą 

maszyn i urządzeń w dobrym stanie technicznym. 

 

Etap eksploatacji: 

- planowane przedsięwzięcie w fazie eksploatacji spowoduje korzystanie ze środowiska  

w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, hałasu, powietrza atmosferycznego; 

- pobór wody będzie z istniejącej sieci wodociągowej; 

- wody opadowe odprowadzane będą na nieutwardzony teren będący własnością 

inwestora; 

- odpady będą magazynowane w specjalnych pojemnikach (każdy odpad w osobnym 

pojemniku), na twardym podłożu w wydzielonym miejscu. Zapełnione pojemniki będą 

odbierane przez specjalistyczne jednostki zewnętrzne posiadające zezwolenia z zakresu 

ochrony środowiska, do odzysku lub unieszkodliwiania oraz zbierania i transportu 

odpadów. 

 

 

 

 

 

 


