
                        Poczesna, 29.01.2013 r. 

 

Nr GIZ.6220.30.2012.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 i 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.), w związku z § 3 ust. 1 pkt. 81 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  pn. „Punkt skupu 

surowców wtórnych zlokalizowany w miejscowości Wrzosowa przy ul. Fabrycznej 5”,  

po zasięgnięciu opinii w powyższej sprawie – Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 

w Częstochowie, ul. Jasnogórska 15A nr NS/NZ.523-2/13 z dnia 04.01.2013r. (data wpływu 

08.01.2013 r.) oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach  

nr WOOŚ.4240.935.2012.WW z dnia  09.01.2013r. (data wpływu 14.01.2013 r).  

 

Postanawiam 
 

1.  stwierdzić obowiązek   przeprowadzenia oceny oddziaływania  na środowisko  

dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Punkt skupu surowców wtórnych zlokalizowany  

w miejscowości Wrzosowa przy ul. Fabrycznej 5” określonego w § 3 ust. 1 pkt 81 

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) 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). 

 

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 „ prowadzeniu punktu skupu surowców wtórnych wraz  

z odzyskiem tworzyw sztucznych we Wrzosowej przy ul. Fabrycznej 5” ). 



Uzasadnienie 
 

 W dniu 22.11.2012r. (wniosek uzupełniony w dniach 07.12.2012r., 21.12.2012r.) inwestor 

P.H.U. „Reko” Jakub Ciupiński wystąpił do Wójta Gminy Poczesna o wydanie decyzji  

o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Punkt skupu surowców 

wtórnych zlokalizowany w miejscowości Wrzosowa przy ul. Fabrycznej 5” na działce  o nr ewid. 

269/6 . 

 

 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.6220.30.2012.AM z dnia 19.12.2012r. 

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 przedsięwzięcia  

na środowisko dla planowanej  inwestycji.    

Wnioskowane przedsięwzięcie wymienione jest w § 3 ust. 1 pkt. 81 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.523-2/13  

z dnia 04.01.2013r. (data wpływu 08.01.2013 r.) wydał opinię o  braku potrzeby  przeprowadzania 

oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowej inwestycji. 

 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska postanowieniem nr WOOŚ.4240.935.2012.WW 

z dnia 09.01.2013r. (data wpływu 14.01.2013 r). wyraził opinię, iż dla przedmiotowego 

przedsięwzięcia  nie istnieje konieczność  przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 

Wójt Gminy Poczesna obwieszczeniem nr GIZ.6220.30.2012.AM z dnia 19.12.2012 r. podał 

do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego. 

 

W niniejszym rozstrzygnięciu Wójt Gminy Poczesna uwzględnił: 

 informacje określone w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, 

 opinię Państwowego Powiatowego Inspektora  Sanitarnego w Częstochowie  

(NS/NZ.523-2/13), 

 postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  

(WOOŚ.4240.935.2012.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),  

 pismo A. J. Rejnowicz z dn. 27.12.2012r. dotyczące powyższego terenu, 

 pismo K.J. Wiśniewskich z dn. 28.12.2012r. , 

 pismo Rady sołeckiej i radnych m. Wrzosowa z dn. 08.01.2013r. 

 

 Jak wynika z przedłożonej karty informacyjnej projektowana inwestycja będzie polegała  

na „ prowadzeniu punktu skupu surowców wtórnych we Wrzosowej przy ul. Fabrycznej 5”. 

W ramach inwestycji planuje się przystosowanie istniejącego budynku i zagospodarowanie części 

terenu działki o nr ewid. 269/6. 

W ramach przedsięwzięcia planuje się zbieranie surowców wtórnych w ilości ok. 60 Mg na miesiąc.  

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 – Przedmiotowa inwestycja określona została jako: „Punkt skupu surowców 

wtórnych zlokalizowany w miejscowości Wrzosowa przy ulicy Fabrycznej 5”. Inwestor      

w ramach przedmiotowego punktu skupu surowców wtórnych planuje prowadzić 

działalność polegającą na zbieraniu surowców wtórnych (makulatura, złom metali żelaznych 

i nieżelaznych, tworzywa sztuczne, szkło, drewno) oraz zmniejszaniu ich objętości poprzez 

ich belowanie.                                                                                                                       

Teren analizowanej inwestycji obejmuje wydzieloną część działki geodezyjnej nr 269/6       

o powierzchni około 0,2723 ha . Analizowany teren obecnie wykorzystywany jest pod 

działalność gospodarczą. Na terenie tym znajduje się obiekt kubaturowy, który częściowo 

będzie dzierżawiony przez Inwestora, w którym znajduje się zaplecze administracyjno-

biurowe oraz socjalne. Budynek ten jest obiektem parterowym o konstrukcji tradycyjnej 

(murowanej). Wokół budynku znajduje się teren utwardzony oraz nieutwardzony. 

Bilans omawianego terenu przedstawia się następująco: 

- teren dzierżawionego budynku - około 0,0168 ha, 

- tereny utwardzone  -  około 0,1770 ha, 

- tereny nieutwardzone - około 0,0794 ha. 

W celu prowadzenia działalności na omawiany teren zostaną dostarczone kontenery do 

czasowego magazynowania zebranych surowców wtórnych. 

Zakres planowanego przedsięwzięcia obejmuje: 

- remont pomieszczeń zlokalizowanych w dzierżawionym budynku znajdującym się na 

analizowanym terenie, 

- ustawienie kontenerów do magazynowania zebranych surowców wtórnych, 

- zainstalowanie wagi oraz belownicy, 

- ogrodzenie i uporządkowanie przedmiotowego terenu. 

Działalność na terenie analizowanej inwestycji prowadzona będzie w porze dziennej          

od 8
00

 do 16
00

 w systemie jednozmianowym. Praca w zakładzie odbywać się będzie 5 dni                

w tygodniu od poniedziałku do piątku, nie przewiduje się funkcjonowania zakładu w soboty 

i niedziele. 

Zatrudnienie w zakładzie wyniesie: 

- pracownicy biurowi – 1 osoba 

- pracownicy fizyczni – 2 osoby. 

b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności  kumulowania  

się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na terenie nieruchomości sąsiednich -  

Od strony wschodniej i południowej teren planowanej inwestycji usytuowany jest                

w bezpośredniej bliskości linii zabudowy wsi (najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje 

się w odległości ok. 100 m). Na działce oprócz części hali wydzierżawianej przez Inwestora 

znajduje się m.in. hurtownia motoryzacyjna, skup palet, baza samochodów ciężarowych 

oraz planowany w sąsiednim budynku punkt skupu surowców wtórnych wraz z odzyskiem 

tworzyw sztucznych. 

Inwestycja graniczy od strony północnej z drogą gminną, dalej za pasem drogowym 



znajduje się teren zabudowy wielorodzinnej. 

  Oddziaływanie planowanej inwestycji będzie powiązane z planowanym do zrealizowania na 

 tej samej działce przedsięwzięciem polegającym na „ prowadzeniu punktu skupu surowców                          

            wtórnych wraz z odzyskiem tworzyw sztucznych we Wrzosowej przy ul. Fabrycznej 5”.  

W dokumentacji załączonej do wniosku nie uwzględniono kwestii możliwych do 

wystąpienia oddziaływań skumulowanych. W związku z powyższym jest konieczne 

całościowe spojrzenie na ewentualne zmiany zachodzące w środowisku, wynikające              

z realizacji konkretnego przedsięwzięcia oraz wzajemnych powiązań pomiędzy 

poszczególnymi zamierzeniami inwestycyjnymi, nawet realizowanymi przez różne 

podmioty. 

W toku prowadzonego postępowania wpłynęły do tutejszego Urzędu skargi mieszkańców 

m. Wrzosowa wraz z dokumentacją zdjęciową świadczące o prowadzeniu działalności przez 

inwestora. Skargi mieszkańców były zasadne. Postepowanie zostało umorzone, ponieważ 

inwestor firma „Reko” usunęła nieprawidłowości (odpady z powyższego terenu zostały 

usunięte). 

Karta informacyjna planowanego przedsięwzięcia nie wskazuje szczegółowo, jakie będzie 

oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na środowisko i jakie zostaną przyjęte 

rozwiązania chroniące środowisko, gwarantujące dotrzymanie standardów poza terenem 

inwestycji. W ocenie organu orzekającego konieczne jest więc przeprowadzenie w raporcie 

analizy możliwości wystąpienia skumulowanego negatywnego oddziaływania całości 

przedsięwzięcia na tereny sąsiednie w szczególności w postaci wzmożonej emisji m.in. 

hałasu czy też odorów złowonnych pochodzących z odpadów przewidzianych do zbierania.  

Kierując się zasadą przezorności ekologicznej dla przedsięwzięć tego typu (także ze 

względu na zasadę prewencji i potencjalne zagrożenia), powinny być sporządzane raporty  

o oddziaływaniu na środowisko. W sytuacji bowiem, gdy nie można określić precyzyjnie 

wpływu danego przedsięwzięcia po jego wykonaniu już na etapie jego planowania należy 

dokonać ustalenia i oceny potencjalnych zagrożeń, które mogą wystąpić po zrealizowaniu 

tego przedsięwzięcia i rozpoczęciu jego eksploatacji. Nałożony na wnioskodawcę 

obowiązek nie wyklucza przy tym zrealizowania przedsięwzięcia, a ma jedynie na celu 

ustalenie wszystkich aspektów sprawy i wyjaśnienie istniejących wątpliwości co do 

rozmiaru przedsięwzięcia i jego potencjalnego oddziaływania na inne elementy środowiska               

w przyszłości (Wójt Gminy Poczesna miał za zadanie zrealizowanie wskazanej wyżej 

zasady prewencji). 

c) wykorzystania  zasobów naturalnych –  

Faza realizacji przedmiotowej inwestycji związana będzie z wykorzystywaniem wody, 

materiałów, paliw oraz energii.                                                                                             

Etap budowy będzie polegać na remoncie i dostosowaniu pomieszczeń dzierżawionego 

budynku oraz wykonaniu betonowego ogrodzenia z gotowych, prefabrykowanych 

elementów. Realizacja przedsięwzięcia związana będzie z poborem wody oraz energii 

elektrycznej wykorzystywanej do prac realizacyjnych oraz na cele socjalnobytowe 

zatrudnionych w fazie realizacji pracowników. Pracownicy zatrudnieni przy realizacji 

inwestycji będą korzystali z węzła sanitarnego znajdującego się w pomieszczeniach 

socjalnych remontowanego budynku. Prace realizacyjne związane również będą                     

z dostarczeniem i usytuowaniem na przedmiotowym terenie kontenerów do magazynowania 

zebranych surowców wtórnych oraz wagi i urządzeń wykorzystywanych do wstępnego 

przetwarzania surowców wtórnych (belownica, piła kątowa, nożyce, piły ręczne). Do 

dostarczenia kontenerów, wagi, maszyn i urządzeń oraz materiałów niezbędnych do 

przeprowadzenia prac remontowych i ogrodzenia wykorzystane zostaną pojazdy 

samochodowe napędzane paliwem płynnym – olejem napędowym. 

W oparciu o zakres projektowanych prac przewiduje się wykorzystanie następujących 

materiałów, surowców : 



- zużycie wody -  około kilku m
3
 na cały okres realizacji, 

- energii elektrycznej -  około kilkunastu kWh na cały okres realizacji, 

- farby około kilku - kilkunastu litrów, 

- zaprawy tynkarskie około kilkudziesięciu m
2
 na cały etap realizacji, 

- armatura i osprzęt do instalacji około kilku sztuk, 

- prefabrykowane elementy ogrodzenia - około kilkudziesięciu sztuk, 

- zaprawy betonowej około kilku m
2
 na cały etap realizacji, 

- paliwa (oleju napędowego) - około kilkudziesięciu dm
3
 na cały okres realizacji. 

Faza eksploatacji planowanej inwestycji będzie wymagać zużycia energii oraz 

wykorzystania wody na cele socjalne zatrudnionych pracowników. 

Zakład w zakresie świadczenia swoich usług (skup surowców wtórnych) nie będzie 

związany z wykorzystaniem materiałów. W związku z zatrudnieniem 2 pracowników 

fizycznych oraz 1 pracownika biurowego przewiduje się zużywać około 6,3 m
3
 wody na 

miesiąc w celach socjalnych.                                                                                                   

W ciągu roku szacunkowe zapotrzebowanie na energię wyniesie do kilkuset MWh energii 

elektrycznej. 

Przedmiotowa inwestycja będzie się również wiązała z wykorzystaniem paliwa do celów 

grzewczych pomieszczeń w okresie zimowym. Kocioł grzewczy wykorzystywany na terenie 

zakładu opalany będzie węglem. Szacuje się że w ciągu roku do tych celów będzie 

wykorzystywanych około 5 ton węgla. 

d) emisji i występowania innych uciążliwości –  
W związku z prowadzeniem niewielkich prac modernizacyjnych przy użyciu sprzętu 

mechanicznego, realizacja planowanego przedsięwzięcia będzie skutkować zwiększeniem 

emisji zanieczyszczeń do powietrza, wzrostem uciążliwości akustycznej oraz wytwarzaniem 

odpadów typowych dla prac budowlanych.  

Eksploatacja planowanej inwestycji związana będzie z emisją zanieczyszczeń do powietrza 

atmosferycznego w wyniku: 

- prowadzenia procesu technologicznego (zbieranie surowców wtórnych) na terenie zakładu 

(emisja niezorganizowana), 

- ruchu pojazdów obsługujących zakład – pojazdy pracowników, dostawcy oraz odbiorcy 

surowców wtórnych (emisja niezorganizowana), 

- proces spalania w kotłowni grzewczej (emisja zorganizowana). 

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, emisja zanieczyszczeń spalinowych z samochodów ciężarowych, emisja hałasu 

oraz emisja substancji złowonnych. 

W związku z powyższym na etapie oceny oddziaływania, konieczne jest wskazanie 

najbliższych terenów chronionych akustycznie.  

Zgodnie z informacjami zawartymi w karcie informacyjnej planowana inwestycja nie będzie 

źródłem powstawania ścieków technologicznych. Powstające ścieki bytowe będą 

odprowadzane do szczelnego zbiornika bezodpływowego. 

Gospodarka odpadami w trakcie eksploatacji przedsięwzięcia będzie prowadzona  zgodnie   

z przepisami szczegółowymi w tym zakresie. W związku z planowaną inwestycją  inwestor 

przed rozpoczęciem działalności powinien uregulować stan formalnoprawny w odniesieniu 



do gospodarki odpadami.  

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 – nie dotyczy 

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. 5 km od 

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

„ Ostoja Olsztyńsko – Mirowska” - położona jest w odległości ponad 10 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”.  

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

nie dotyczy 

g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub 

archeologiczne – Zgodnie ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Poczesna  przyjętym uchwałą Rady Gminy Poczesna Nr 166/XIX/12 

z dnia 19.07.2012r. tereny, na których jest projektowana inwestycja są określone jako : 

tereny funkcji usługowej, strefa ochrony konserwatorskiej B2 ( obejmuje teren założenia 

dworsko – parkowego Fabryki Cementu we Wrzosowej), obszary objęte obowiązkiem 

sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

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

zabudowy wsi. Najbliższa zabudowa mieszkalna znajduje się w odległości ok. 100 m. 

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 skumulowane uciążliwości akustyczne związane z planowaną na nieruchomości tego 

samego rodzaju działalnością oraz uciążliwości związane z emisją zanieczyszczeń do 

powietrza.  

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 – Zakład w zakresie świadczenia swoich usług (skup surowców 

wtórnych) nie będzie związany z wykorzystaniem materiałów. W związku z zatrudnieniem 3 

pracowników przewiduje się zużywać około 6,3 m
3
 wody na miesiąc w celach socjalnych.                                                                                                   

W ciągu roku szacunkowe zapotrzebowanie na energię wyniesie do kilkuset MWh energii 



elektrycznej. 

Przedmiotowa inwestycja będzie się również wiązała z wykorzystaniem paliwa do celów 

grzewczych pomieszczeń w okresie zimowym. Kocioł grzewczy wykorzystywany na terenie 

zakładu opalany będzie węglem. Szacuje się że w ciągu roku do tych celów będzie 

wykorzystywanych około 5 ton węgla. 

d) prawdopodobieństwo oddziaływania – z załączonej karty informacyjnej 

przedsięwzięcia nie wynika jednoznacznie czy w ramach przed realizacyjnej analizy  

rozpoznano we właściwy sposób skumulowane oddziaływanie inwestycji na powyższym 

terenie.  

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. 

 

W powyższej sprawie konieczne jest całościowe spojrzenie na ewentualne zmiany 

zachodzące w środowisku, wynikające z realizacji konkretnego przedsięwzięcia oraz ujęcie 

wzajemnych powiązań pomiędzy poszczególnymi zamierzeniami inwestycyjnymi, nawet 

realizowanymi przez różne podmioty. 

Przeciwko realizacji inwestycji protestują mieszkańcy m. Wrzosowa, obawiając się uciążliwego 

oddziaływania planowanej inwestycji na otaczające ją tereny ( w pobliżu inwestycji znajduje się 

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wraz z osiedlem mieszkaniowym).  
Stosowanie art. 63 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 z pózn. zm.) wiąże się z obowiązkiem 

oceny stopnia oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko przy wykorzystaniu 

wymienionych w tym przepisie kryteriów środowiskowych i informacji dotyczących oddziaływania 

planowanego przedsięwzięcia na środowisko wynikających ze zgromadzonego w sprawie materiału 

dowodowego.  

Opinie, o których mowa w art. 64 ust. 1 nie są wiążące dla organu rozstrzygającego o konieczności 

przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, argumenty  

w nich zawarte zostały rozważone na równi z argumentami podniesionymi przez mieszkańców 

i podlegały stosownej ocenie.  

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, w celu dokonania prawidłowej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, 

uwzględniając także opinię sanitarną wydaną przez Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w Częstochowie oraz opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  

w Katowicach, po szczegółowej analizie przedłożonej informacji o planowanym przedsięwzięciu, 

postanowiono nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla 

przedmiotowego przedsięwzięcia, ponieważ zachodzą uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 

ustawy ooś. 

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 pózn. zm.), a w szczególności zawierać 

elementy wskazane w pkt. 2 niniejszego postanowienia. 

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. P.H.U. „Reko” Jakub Ciupiński ul. Jana Pawła II 104, 42 – 300 Myszków 

2. Nieruchomości Noktor Sp. z o. o.  ul. Piastowska 3 / 15, 40 – 005 Katowice 

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

4. Zakład przetwórstwa mięsnego Unilang  Krzysztof i Jarosław Lang ul. Fabryczna 13,  

42 – 263 Wrzosowa 

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 

7. Tablica Ogłoszeń Urzędu Gminy Poczesna, miejsce planowanej inwestycji 

8. 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  

 


