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                       Poczesna, 23.05.2014 r. 

 

Nr GIZ.6220.3.2014.AM 

 

 

Postanowienie  

w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny 

oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 
 

 

 Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267 ), w związku z art. 63 ust. 2 i art. 64  ust. 1 

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. z 2013r., poz. 1235), a także § 3 ust. 2 pkt. 2 w powiązaniu z § 3 ust. 1 pkt. 52 lit. b 

rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010r.  Nr 213 poz. 1397 z późn. zm.),  po 

rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 21.03.2014  roku (wniosek uzupełniony w dniach 8 i 14 

kwietnia 2014r.) przez Pana Bogdana Knop pełnomocnika Pani Małgorzaty Kempa Wyrób  

i Sprzedaż Zniczy „Małgorzata” w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

na realizację przedsięwzięcia polegającego  na „budowie budynku produkcyjno – magazynowego  

z zapleczem socjalno – biurowym w zakładzie Wyrób i Sprzedaż Zniczy „Małgorzata” w m. Bargły. 

 

postanawiam 

 
 

stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego 

przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku produkcyjno – magazynowego z zapleczem 

socjalno – biurowym w zakładzie Wyrób i Sprzedaż Zniczy „Małgorzata” w m. Bargły. 

 

 

Uzasadnienie 

 
 

 Wnioskiem złożonym w dniu 21.03.2014 roku (wniosek uzupełniony w dniach  

8 i 14 kwietnia 2014r.)  Pan Bogdan Knop pełnomocnik Pani Małgorzaty Kempa Wyrób  

i Sprzedaż Zniczy „Małgorzata” wystąpił do Wójta Gminy Poczesna o wydanie decyzji  

o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie 

budynku produkcyjno – magazynowego z zapleczem socjalno – biurowym w zakładzie Wyrób  

i Sprzedaż Zniczy „Małgorzata” w m. Bargły. 

 

Zgodnie z § 3 ust. 2 pkt. 2 w powiązaniu z § 3 ust. 1 pkt. 52 lit. b rozporządzenia  Rady Ministrów  

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

(Dz. U. z 2010r.  Nr 213 poz. 1397 z późn. zm.) planowana inwestycja należy do przedsięwzięć 

mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny 

oddziaływania na środowisko może być wymagane. 

 W toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  

dla planowanego przedsięwzięcia, Wójt Gminy Poczesna na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 1 i 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  
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(Dz. U. z 2013r., poz. 1235), pismem nr GIZ.6220.3.2014.AM z dnia 16.04.2014r.  przekazał 

wniosek  wraz z załącznikami do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  

w Katowicach i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Częstochowie i wystąpił  

o opinię w sprawie  obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  

dla planowanego przedsięwzięcia.  

Wójt Gminy Poczesna obwieszczeniem nr GIZ.6220.3.2014.AM z dnia 17.04.2014 r. podał 

do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego.  

Obwieszczenie zostało umieszczone na tablicy Urzędu Gminy Poczesna, w pobliżu miejsca 

planowanej inwestycji oraz na BIP Urzędu Gminy Poczesna. 

W wyznaczonym terminie nie wniesiono uwag ani wniosków. 

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie (opinia nr NS/NZ.523-29/14 

z dnia 28.04.2014r. – data wpływu 30.04.2014r. ) wydał opinię o  potrzebie  przeprowadzania oceny 

oddziaływania na środowisko dla przedmiotowej inwestycji oraz o konieczności sporządzenia 

raportu w pełnym zakresie zgodnym z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008r.  

 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska postanowieniem nr  WOOŚ.4240.230.2014.WW  

z dnia 06.05.2014r. (data wpływu 09.05.2014r.), wyraził opinię, iż dla przedmiotowego 

przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.  

 

            Jak wynika z przedłożonej karty informacyjnej, projektowana inwestycja będzie polegała na  

budowie budynku produkcyjno – magazynowego z zapleczem socjalno – biurowym w zakładzie 

Wyrób i Sprzedaż Zniczy „Małgorzata” w m. Bargły na działkach o nr ewidencyjnych 169, 170  

i 171.  

 

Teren, na którym ma być zrealizowane przedsięwzięcie nie jest objęty zapisami miejscowego  planu  

zagospodarowania przestrzennego. 

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 : MN - zabudowa mieszkaniowa o niskiej 

intensywności. 

 

W niniejszym rozstrzygnięciu Wójt Gminy Poczesna uwzględnił: 

 informacje określone w karcie informacyjnej przedsięwzięcia wraz ze sprostowaniem karty 

informacyjnej z dn. 8 i 14 kwietnia 2014r., 

 opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Częstochowie, ul. Jasnogórska 

15A  (opinia nr NS/NZ.523-29/14 z dnia 28.04.2014r. – data wpływu 30.04.2014r. ), 

 postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak: WOOŚ.4240.230.2014.WW  

z dnia 06.05.2014r. (data wpływu 09.05.2014r.),  

 szczegółowe uwarunkowania zawarte w art.  63 ust. 1 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. z 2013r., poz. 1235). 

 

 W związku z powyższym, biorąc pod uwagę uwarunkowania zawarte w art.  63 ust.1 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.            

z 2013r., poz. 1235), a w szczególności: 

 1) rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, z uwzględnieniem: 

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

Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na budowie budynku produkcyjno – 

magazynowego z zapleczem socjalno – biurowym w zakładzie Wyrób i Sprzedaż Zniczy 

„Małgorzata” w m. Bargły na działkach o nr ewidencyjnych 169, 170 i 171.  

W wyniku rozbudowy zakładu nie wzrośnie wielkość dotychczasowej produkcji zniczy. 
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Rozbudowa zakładu wiąże się z polepszeniem komfortu pracy załogi.  

Działki są wyposażone w infrastrukturę techniczną: wewnętrzną kanalizację sanitarną  

z odprowadzeniem ścieków socjalnych do szamba, sieć wodociągową i energetyczną. 

Zakład pracuje 5 dni w tygodniu po 8 h. W sezonie wrzesień/ październik zakład pracuje 5 dni 

w tygodniu na dwie zmiany po 8 godzin. 

W związku z projektowanym przedsięwzięciem wzrośnie zatrudnienie w firmie z 20 do 25 

osób. 

Etap budowy przedsięwzięcia polegał będzie na budowie budynku o powierzchni 1030,76 m
2
, 

w tym : biuro - 31,16 m
2 

, hala produkcyjno – magazynowa – 796, 68 m
2
, hol – 8,83 m

2
, szatnia 

damska brudna – 23 m
2
, wc z przedsionkiem – 12,87 m

2
, szatnia damska czysta – 22,44 m

2
, 

szatnia męska brudna – 22,09 m
2
, wc męskie z przedsionkiem – 12,89 m

2
, szatnia męska czysta 

– 22,25 m
2
, stołówka – 66 m

2
, hol – 12,55 m

2
. 

Etap eksploatacji polegać będzie na prowadzeniu montażu zniczy wytworzonych w wyniku 

procesów produkcyjnych w hali nr I, na ich etykietowaniu i pakowaniu, oraz magazynowaniu 

przygotowanych do sprzedaży produktów. 

      b)  powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania  

się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na terenie nieruchomości sąsiednich –  

Oddziaływanie instalacji na środowisko będzie zachodziło na etapie budowy, po jej zakończeniu 

ustanie.  

c) wykorzystania zasobów naturalnych –  Zapotrzebowanie na surowce jest zależne od etapu   

      realizacji przedsięwzięcia, które można podzielić na dwa etapy: etap budowy i etap eksploatacji. 

      Projektowany budynek zbudowany zostanie w systemie tradycyjnym – ściany zbudowane   

      zostaną z cegły ceramicznej POROTERM. Stolarka okienna z tworzywa sztucznego ze szkłem  

      niskoemisyjnym. Ławy fundamentowe z żelbetu. Słupy wylewane żelbetowe sprzężone  

      układem żebrowym żelbetowym, na tym wiązanie kratowe drewniane z jednostronnym  

      spadkiem.  

      Etap eksploatacji: 

      Energia elektryczna –zapotrzebowanie na energię w związku z projektowaną inwestycją wiąże    

      się jedynie z koniecznością oświetlenia poszczególnych pomieszczeń.  

      Zaopatrzenie w ciepło – budynek ogrzewany będzie przez kotłownie grzewczą znajdującą się na   

      terenie zakładu w hali nr II, w której zainstalowane są dwa kotły o mocy 75 kW opalane    

      ekogroszkiem - 5000 kg. 

      Zaopatrzenie w wodę – szacunkowe zużycie wody ok 1,5 m3/dobę. 

      Ilość wykorzystanych materiałów i surowców:  

      - lakiery - 5097 kg.  

      - rozpuszczalniki - 995 kg.  

      - parafina - 401015 kg.  

      - folia - 4149 kg.  

      - naczynia szklane - 8240 kg.  

      - knoty - 400 kg.  

      - sznurek - 120 kg.  

       W związku z projektowanym przedsięwzięciem nie wzrośnie wielkość produkcji, nie zmieni się   

        również ilość wykorzystywanych materiałów i surowców. 

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 

budowlanych.  

Po zakończeniu prac budowlanych, zaprzestaniu pracy maszyn oraz transportu, 

unieruchomieniu źródeł emisji, stan sanitarny powietrza powinien wrócić do stanu przed 
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realizacją przedsięwzięcia. 

W celu ograniczenia emisji hałasu prace budowlano - montażowe ograniczą się do pory 

dziennej. Emisja hałasu na etapie budowy będzie miała charakter krótkotrwały i lokalny. 

Ustanie z chwilą zakończenia etapu budowy. 

Zgodnie z informacjami zawartymi w karcie informacyjnej przedsięwzięcia planowana 

inwestycja nie będzie źródłem emisji zorganizowanej do powietrza. Ponadto w związku  

z projektowanym przedsięwzięciem nie powstaną dodatkowe źródła hałasu w stosunku do stanu 

istniejącego.  

W okresie budowy odpady będą tymczasowo magazynowane w specjalnie wydzielonych 

miejscach. Po wykonaniu prac montażowych plac będzie uporządkowany.  

Gospodarka odpadami w trakcie realizacji i eksploatacji inwestycji prowadzona będzie zgodnie 

z przepisami w tym zakresie. Odpady będą magazynowane w sposób selektywny, będą 

przekazywane do odzysku i unieszkodliwiania uprawnionym podmiotom. Przed rozpoczęciem 

działalności inwestor powinien uregulować stan prawny w zakresie gospodarki odpadami.  

W ramach inwestycji nie będą powstawały ścieki technologiczne. Wody opadowe będą 

odprowadzane na teren należący do inwestora, bez szkody dla gruntów sąsiednich.  

Po przeanalizowaniu wpływu inwestycji na jednolite części wód stwierdzono, że brak jest 

przesłanek wskazujących na jakąkolwiek możliwość negatywnego oddziaływania planowanego 

przedsięwzięcia na osiągniecie celów środowiskowych jednolitych części wód 

powierzchniowych i podziemnych, w obrębie których zlokalizowana jest inwestycja.  

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. z 2013r., poz. 627 z późn. zm.). Powyższe przedsięwzięcie będzie 

realizowane poza granicami obszarów sieci Natura 2000. Najbliższy obszar Natura 2000 

Poczesna k. Częstochowy PLH240030 jest położony w odległości ok. 600m od planowanej 

inwestycji.  Inwestycja nie wpłynie na siedliska przyrodnicze i gatunki, dla których wyznaczono 

najbliżej zlokalizowane obszary Natura 2000.  

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

 obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne – nie 

dotyczy 

 gęstość zaludnienia –  W pobliżu planowanej inwestycji jest usytuowana linia zabudowy wsi. 

Planowane przedsięwzięcie jest zlokalizowane w odległości ok. 27 m od najbliższej zabudowy 

mieszkaniowej.  

 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 
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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. Planowana inwestycja nie będzie źródłem emisji zorganizowanej do 

powietrza. Ponadto w związku z projektowanym przedsięwzięciem nie powstaną dodatkowe 

źródła hałasu w stosunku do stanu istniejącego.  

 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 –  Inwestycja nie powinna obciążać infrastruktury technicznej. 

 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.  

 

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. z 2013r., poz. 1235) 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.  

Analizując wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z wymaganymi 

dokumentami pod kątem uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko organ prowadzący postępowanie postanowił 

odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla opisanego wyżej 

przedsięwzięcia.  

Stwierdza się, że zarówno realizacja jak i eksploatacja inwestycji nie spowoduje oddziaływania na 

środowisko w zakresie wymagającym jego analizy w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania 

na środowisko. 

Biorąc pod uwagę powyższe  postanowiono jak w sentencji. 

Pouczenie 
 

Na  niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie. 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1.  Bogdan Knop (pełnomocnik) Prezes zarządu Atmoterm - Ekourbis Sp. z o. o.  

        Al. Wolności 26 lok. 6, 42 – 200 Częstochowa 

2. 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. 

3. Skarb Państwa – Zarząd Dróg Wojewódzkich  ul. Lechicka 24,  40 – 609 Katowice 

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

5. BIP, tablica ogłoszeń U.G., miejsce planowanej inwestycji 

6.         a/a  


