Nr GIZ.7624.05.03.08.AM

Poczesna, dnia 14.05.2012r.

Postanowienie
Na podstawie art. 72 ust. 4 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 z pózn. zm.).
postanawiam
stwierdzić, że realizacja planowanego przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie regionalnego
Zakładu Zagospodarowania Odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne dla obsługi północnej
części województwa śląskiego przy Częstochowskim Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o.
w Sobuczynie – Zakład Kompostowy przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone
w tej decyzji.
Uzasadnienie
W dniu 20.04.2012 roku Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. Sobuczyna
ul. Konwaliowa 1 wystąpiło do Wójta Gminy Poczesna z wnioskiem o uznanie, iż realizacja
przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów
innych niż niebezpieczne i obojętne dla obsługi północnej części województwa śląskiego przy
Częstochowskim Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o. w Sobuczynie – Zakład Kompostowy
na działkach o nr ewid. 87/2, 88/3, 88/4, 88/5, 89/1, 90/1, 91/3, 91/6, 92/1, 93/3, 94/3, 85/1, 86/5,
100/4, 596/1, 596/2, 95/5, 96/5, 97/5, 98/4, 95/3, 96/3, 97/3, 98/3, 118/3, 118/1, 145/3, 146/3, 147/3,
148/3, 149/3, 150/3, 151/3, 152/1, 597/2, 598 km.1 obręb Huta Stara A przebiega etapowo.
Zgodnie z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
Nr 7624/05/03/08 z dnia 28.11.2008r. wnioskodawca ma wybudować następujące obiekty:
halę kompostowni o powierzchni 4000 m2, filtr biologiczny o powierzchni 400 m2, wiatę dla
gotowego kompostu o powierzchni ok. 1100 m2, rozbudowę istniejącego placu dojrzewania
kompostu do łącznej powierzchni ok. 8000 m2, rozdzielnię niskiego napięcia.
Ponadto przystąpienie do etapu realizacji inwestycji poprzedza etap przygotowawczy polegający
na: pozyskaniu właściwych rozstrzygnięć organów administracyjnych, wycince drzew i krzewów
z części hałdy pokopalnianej „Włodzimierz”, usunięciu materiału ziemnego ze wskazanej części
hałdy pokopalnianej „Włodzimierz”, wykonaniu prac geologicznych pozwalających na ustalenie
nośności gruntu i jego kwalifikowalności do procesu posadowienia obiektu kubaturowego hali
kompostowni w ramach prowadzonej inwestycji.
Zgodnie z art. 72 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. po uznaniu, iż realizacja
planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone
w decyzji należy wydać postanowienie.

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. Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Sobuczyna ul. Konwaliowa 1,
42 – 263 Sobuczyna
2. Stowarzyszenie Na Rzecz Ekorozwoju Ziemi Pocześniańskiej Marek Morzyk, ul. Jesienna 25,
42 – 263 Korwinów

