
                          Rozdrażew, dnia 12.09.2013r. 
 

 
OŚ.6220.1. 2013 
 
                                       OBWIESZCZENIE 
 

Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. 
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) 

informuję 
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia polegającego na „Zmianie sposobu użytkowania budynku 
gospodarczego na zakład usług rolniczych w miejscowości Wolenice”” 
Decyzja została wydana na wniosek Pana Marka Machowskiego za. ul. Sieniutowa 8,                      
63-760 Zduny. 
Jednocześnie zawiadamiam, że każdy  zainteresowany ma możliwość  zapoznania się z treścią 
wydanej decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Rozdrażew, ul. Rynek 1 , pokój nr 11. 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na 
stronie gminy www.rozdrazew.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz przez wywieszenie 
na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rozdrażew. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 



 
                                       OBWIESZCZENIE 
 

Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. 
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) 

Informuj ę 
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia polegającego na „Zmianie sposobu użytkowania budynku 
gospodarczego na zakład produkcji zniczy w miejscowości Budy” 
Decyzja została wydana na wniosek Pani Kaźmierczak Sabiny zam . Budy 2 
63-708 Rozdrażew. 
Jednocześnie zawiadamiam, że każdy  zainteresowany ma możliwość  zapoznania się z treścią 
wydanej decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Rozdrażew, ul. Rynek 1 , pokój nr 11. 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na 
stronie gminy www.rozdrazew.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz przez wywieszenie 
na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rozdrażew. 
 
 
 

 
Uzasadnienie: 
 

Państwo  Andrzej i Barbara Włoch  zam. Dąbrowa 28, 63-708 Rozdrażew, wystąpili 
do Wójta Gminy Rozdrażew z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach  na realizację przedsięwzięcia polegającego na „ Usługach blacharskich 
 i naprawie powypadkowych samochodów osobowych”, w miejscowości Dąbrowa.  
O wszczęciu postępowania powiadomiono strony, które w określonym terminie nie wniosły 
żadnych uwag i nie zgłosiły zastrzeżeń. 
Analizując wniosek wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia stwierdzono,                                 
że przedsięwzięcie należy do kategorii przedsięwzięć o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 76 
 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych 
uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu  
o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397). 

Wójt Gminy Rozdrażew przed wydaniem niniejszej decyzji, w oparciu                              
o art. 64 ust.1 i 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. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), pismem                        
zwrócił się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krotoszynie                           
i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z prośbą o wydanie opinii                          
co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego 
przedsięwzięcia, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu                       
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie opinią  nr ON.NS-72/3-
35(1)/11 z dnia 03.10.2011 (data wpływu 17.11.2011)  postanowił wrazić opinię o braku 
potrzeby przeprowadzenia oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 
Z uwagi na fakt, że na karcie informacyjnej przedsięwzięcia występowały braki i nieścisłości, 
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, pismem z dn.07.10.2011r. wezwał 
Inwestora do uzupełnienia przedłożonej dokumentacji. Inwestor przedstawił uzupełnienie  



w dniu 03.11.2011r. 
Na podstawie dodatkowych informacji Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska                        
w Poznaniu postanowieniem z dnia 17.11.2011 znak W OO-I.4240.515.2011.PS (data 
wpływu 21.11.2011) po przeanalizowaniu szczegółowych uwarunkowań zawartych w art. 63 
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. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) wyraził opinię, że nie istnieje 
konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w oparciu o § 3 ust. 1 
pkt. 76 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia 
rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych 
uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu 
o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2010 r., Nr 213 poz. 1397 z późn. zm.)  

W postępowaniu wzięto  pod uwagę informacje zawarte w karcie informacyjnej 
przedsięwzięcia oraz uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnieniu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska             
oraz   o ocenach oddziaływania na środowisko. Przeanalizowano: skalę i charakter inwestycji, 
wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z jej realizacją, 
prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, 
a także wykorzystanie zasobów naturalnych, emisję i uciążliwości związane                                
z jej eksploatacją, oraz usytuowanie przedsięwzięcia na obszarach wymagających specjalnej 
ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk 
przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarach Natura 2000. 

Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w terenie zurbanizowanym, przy istniejącej 
drodze. W warsztacie inwestor przewiduje obsługę1-2 pojazdów tygodniowo, w tym będą to 
samochody osobowe. W warsztacie prowadzone będą usługi blacharskie i naprawa aut 
powypadkowych. Zakład posiadał będzie 2 stanowiska robocze. Na jednym z nich 
wykonywane będą operacje związane z demontażem i montażem elementów blacharskich. 
Drugie stanowisko wyposażone zostanie w ramę blacharską. Warsztat będzie funkcjonował  
w godzinach dziennych. Na potrzeby grzewcze inwestor zamierza wykorzystać kocioł c.o.  
o mocy 12 kW na eko-groszek zlokalizowany w kotłowni  budynku mieszkalnego należącego 
do inwestora. Warsztacie nie przewiduje  prowadzenia prac lakierniczych. 
Woda dla potrzeb zakładu pobierana będzie z wodociągu wiejskiego Dąbrowa, a ścieki 
odprowadzane będą do istniejącego zbiornika, skąd wywożone będą do oczyszczalni ścieków. 
Wody opadowe i roztopowe odprowadzane będą do gruntu na terenie Inwestora.  
W warsztacie nie będą powstawać  ścieki technologiczne. W warsztacie prowadzone będą 
wyłącznie prace związane z usługami blacharskimi. Odpady powstające w wyniku 
funkcjonowania zakładu będą gromadzone w wydzielonym, zamkniętym pomieszczeniu 
magazynowym i przechowywane w szczelnych pojemnikach, a następnie przekazywane 
wyspecjalizowanej firmie celem odzysku lub unieszkodliwienia. Głównym źródłem emisji do 
powietrza będą pojazdy poruszające się po terenie inwestycji. Emisje z tych źródeł będą miały 
charakter emisji niezorganizowanej. Z uwagi na stosunkowo niewielką liczbę obsługiwanych 
pojazdów nie przewiduje się by eksploatacja przedmiotowego przedsięwzięcia powodowała 
przekroczenie dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu poza terenem do którego 
inwestor posiada tytuł prawny. Z uwagi na zakres stosowanych prac w przedmiotowym 
warsztacie, niewielką liczbę pojazdów poruszających się po terenie planowanego 
przedsięwzięcia nie przewiduje się pogorszenia klimatu akustycznego w rejonie inwestycji. 

Z uwagi na rodzaj inwestycji i jej niewielka skalę oraz lokalizację przy istniejącej 
drodze, na terenie zabudowanym, nie przewiduje się znaczącego oddziaływania planowanego 
przedsięwzięcia w zakresie emisji substancji i energii do środowiska. 



Na przedmiotowej działce i jej w pobliżu nie występują kompleksy leśne, skupiska 
drzew i krzewów, wody powierzchniowe, ani tereny podmokłe, a w związku z realizacją 
inwestycji nie przewiduje się wycinki drzew i krzewów. Planowana inwestycja realizowana 
będzie poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy o ochronie przyrody z dnia            
16 kwietnia 2004r. ( Dz. U. z 2009r.,Nr 151,poz. 1220 ze zm.), a w odległości ok. 4 km 
znajduje się najbliżej położony obszar natura 2000 PLH300007 Dąbrowy Krotoszyńskie. 
Biorąc pod uwagę lokalizację inwestycji w znacznej odległości od obszarów chronionych               
i poza obszarami cennymi przyrodniczo, nie przewiduje się jej negatywnego wpływu             
na środowisko przyrodnicze,  w tym na obszary chronione, a w szczególności na przedmioty 
ochrony w/w obszaru Natura 2000, ani pogorszenia integralności w/w obszaru Natura 2000                  
lub powiązania z innymi obszarami. 

W związku z zapisami art.63 ust.1 pkt 1 lit. c i e  w/w ustawy stwierdzono,                           
że eksploatacja przedsięwzięcia nie wiąże się z nadmiernym wykorzystaniem zasobów 
naturalnych i ryzykiem wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych 
substancji i stosowanych technologii. Z uwagi na położenie w znacznej odległości                       
od zachodniej granicy państwa, zakres oraz charakter przedsięwzięcia nie będzie                       
ono powodować transgranicznego oddziaływania na środowisko. Biorąc powyższe                     
pod uwagę, oraz ze względu na charakter i lokalny zasięg inwestycji, w opinii RDOŚ                    
w Poznaniu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krotoszynie dla 
przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na 
środowisko. 

Po analizie łącznych w/w uwarunkowań, o których mowa w art. 63 ust.1 ustawy, 
organ prowadzący postępowanie postanowił odstąpić  od obowiązku przeprowadzenia oceny 
oddziaływania opisanego wyżej przedsięwzięcia na środowisko. 
W informacji zamieszczonej w karcie informacyjnej o planowanym przedsięwzięciu Inwestor 
nie przewiduje innego wariantu realizacji przedsięwzięcia. Teren na którym planowana                  
jest inwestycja, nie jest objęty aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego. 
Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko nakłada                                  
się, gdy rozpoznanie zagrożenia, jakie dla środowiska niesie realizacja danego 
przedsięwzięcia jest trudne do przewidzenia. Na podstawie informacji dostarczonych przez 
Wnioskodawcę oraz biorąc pod uwagę charakter i rozmiar inwestycji można jednoznacznie 
określić jaki będzie wpływ przedmiotowej inwestycji na środowisko. 

Na etapie prowadzonego postępowania nie zgłoszono uwag ani wniosków                        
do planowanej inwestycji. W związku z powyższym po zapoznaniu się ze stanowiskami 
organów opiniujących oraz wyżej przedstawioną analizą, Wójt Gminy Rozdrażew                       
w postanowieniu nr  OŚ.6220.5.2011 z dnia 12.12.2011 odstąpił od nałożenia na Inwestora 
obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Zgodnie z art. 104 ustawy 
z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( t.j. z 2000 r. Nr 98 poz. 
1071 z poźn. zm.) zostaje wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody                  
na realizację przedsięwzięcia.  Inwestora nie zobowiązuje się do wykonania analizy 
porealizacyjnej ani kompensacji przyrodniczej. 
Za wydanie niniejszej decyzji pobrano opłatę skarbową zgodnie z art.6 ust.1 pkt.3 ustawy                        
z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej ( Dz.U. z 2006r. Nr 225 poz. 1635 z późn. zm.) 
Biorą powyższe pod uwagę, postanowiono jak w sentencji. 
 

Pouczenie 
 
W przypadku wykonywania działalności pogarszającej stan środowiska, zostaną podjęte 
odpowiednie decyzje nakazujące wstrzymanie takiej działalności do czasu zainstalowania 
urządzeń lub wykonania innych czynności zabezpieczających środowisko. 



Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego 
w Kaliszu ul. Częstochowska 12, za pośrednictwem Wójta Gminy Rozdrażew w terminie                
14 dni od doręczenia. 
 
Otrzymują : 
 1. Państwo Włoch Andrzej i Barbara, Dąbrowa 28, 63-708 Rozdrażew 
 2.  Kosior Arkadiusz  
 3.  Nabzdyk Jan, Iwona  
 4.  Kozupa Renata 
 5.  Kulińska Janina  
 6.  Kuliński Leszek 
 7.  Kuliński Czesław 
 8.  Kuliński Zbigniew 
 9.  Kuliński Mirosław 
10.Wosiek Anna 
11. Kuliński Tomasz 
12. Kuliński Paweł 



 


