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OŚ. 6220.4.2014 
 
 
 
 

Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach                                            
i materiałach przed wydaniem decyzji 

 
 
 
 

Stosownie do art.10 § 1 kpa organ zawiadamia strony, iż zebrał już wystarczające 
dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach                                    
z wniosku Pana Michała Stachury ul. Parkowa 4, 63-708 Rozdrażew  dla przedsięwzięcia 
polegającego na rozbudowie węzła betoniarskiego o drugi węzeł betoniarski i halę 
produkcyjno-magazynową na działkach o nr 572/51, 572/71, obręb Rozdrażew,                       
gmina Rozdrażew. 
Z materiałami sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Rozdrażew                         
z możliwością wypowiedzenia się również co do zgłoszonych żądań wniosku w terminie                                 
14 dni od daty doręczenia zawiadomienia.     
 
 
 
              Wójt Gminy 
       /-/ Mariusz Dymarski 
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       Rozdrażew, dnia 26.03.2014r. 
ÓŚ. 6220.4.2014 
 
       Pan  
       Michał Stachura 
       ul. Parkowa 4 
       63-708 Rozdrażew 
 
 
 
 
   W związku ze złożonym Raportem o Oddziaływaniu Przedsięwzięcia                  
na Środowisko dot. „Rozbudowy węzła betoniarskiego o drugi węzeł betoniarski i halę 
produkcyjno-magazynową na działkach o nr 572/51, 572/71, obręb Rozdrażew, gmina 
Rozdrażew”  proszę o udzielenie  następujących informacji: 
 
1) nastąpiła rozbieżność podanej ilości  produkcji betonu na dobę raport 792Mg, wyjaśnienie 
do RDOŚ 1000 Mg/ dobę, 
2) nastąpiła rozbieżność w podanej ilości  poruszających się  pojazdów w ciągu doby                  
( w karcie wykazano 60 samochodów dziennie, natomiast w raporcie 30 samochodów), 
3) czy właściciel wodociągu Kółko Rolnicze Rozdrażew zapewnił dostawę wody                           
do planowanej produkcji  betonu, 
4) czy planuje się budowę seperatora do wstępnego oczyszczania wód opadowych,                        
5) z uwagi na bliskie sąsiedztwo zabudowy mieszkaniowej  i duże niezadowolenie 
mieszkańców osiedla, proszę precyzyjnie  odnieść się do uciążliwości przed hałasem i emisją 
zanieczyszczeń ( propozycja budowy  ekranów chroniących przed pyleniem, budowa  drogi          
w kierunku Trzemeszna ). 
Z opinii mieszkańców wynika, że obecnie występuje  uciążliwy hałas spowodowany ruchem 
pojazdów oraz niszczenie drogi osiedlowej  (ul. Parkowa). 
Proszę w uzupełnieniu do Raportu zwrócić większą uwagę  na uciążliwość dla mieszkańców 
osiedla domków jednorodzinnych.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
                   Rozdrażew, dnia 19.03.2014r. 
 
OŚ.6220.4.2014 
 

POSTANOWIENIE 
 
 

Na podstawie art. 106 § 5 i art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. Nr 267) w związku   z art.64 ust.1 pkt 1                   
i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o  udostępnianiu informacji o środowisku                         
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania            
na środowisko ( Dz.U.z 2013r.,poz.1235, poz. 1238) 
 
     postanawiam 

 
 dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie węzła betoniarskiego o drugi węzeł 
betoniarski i halę produkcyjno-magazynową na działkach o nr 572/51, 572/71, obręb 
Rozdrażew, gmina Rozdrażew, do przedłożenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 
środowisko . 
Inwestor: Michał Stachura ul. Parkowa 4, 63-708 Rozdrażew       

Raport  należy złożyć do siedziby tutejszego urzędu w trzech egzemplarzach. 
 
Raport powinien zawierać wymagania określone w art. 66 ustawy o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko, a w szczególności zawierać analizę podanych niżej zagadnień: 
 

1. Z zakresu ochrony powietrza: 
1) Wskazanie wszystkich źródeł emisji zorganizowanej jak i niezorganizowanej 

substancji do powietrza, charakterystycznych dla planowanego 
przedsięwzięcia oraz przedstawienie dla nich toku obliczeń wielkości emisji. 

2) Wykonywanie analizy rozprzestrzeniania substancji w powietrzu                            
z uwzględnieniem źródeł, o których mowa powyżej. Uzyskane wyniki,                   
tj. wartości stężeń substancji w powietrzu, należy przedstawić w formie 
opisowej i graficznej (w postaci izolinii jednakowych stężeń). 

3) Przedstawienie analizy oddziaływania przedsięwzięcia na stan powietrza                 
w zakresie pyłu PM 2,5. 

4) Dołączenie pełnych wydruków komputerowych zawierających dane                     
do obliczeń rozprzestrzeniania się substancji w powietrzu – dane wejściowe 
wprowadzone do programu oraz otrzymane wyniki obliczeń. 

5) Przedstawienie pisma Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska              
w Poznaniu określającego aktualny stan jakości powietrza. 



6) Opisanie przewidywanych działań mających na celu ograniczenie 
negatywnych oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na stan powietrza, 
tzn. należy opisać działania organizacyjne, techniczne lub technologiczne 
służące ograniczeniu emisji substancji do powietrza oraz określić                        
ich skuteczność. 

 
2. Z zakresu ochrony przed hałasem 

1) Dołączenie informacji właściwego organu o faktycznym zagospodarowaniu            
i przeznaczeniu terenów wokół planowanej inwestycji, z uwzględnieniem 
terenów, o których mowa w art. 113 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz 1232 ze zm.)                    
i rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112) 
oraz określenie odległości najbliższych terenów chronionych akustycznie             
od granicy przedsięwzięcia. 

2) Wskazanie wszystkich źródeł hałasu (uwzględniając pojazdy mechaniczne            
z podziałem na lekkie i ciężkie) na terenie przedsięwzięcia. Należy określić 
czas niekorzystnych 8 godzin w ciągu dnia i 1 niekorzystnej godziny w ciągu 
nocy), a także podać parametry akustyczne. 

3) Przedstawienie otrzymanych wyników w formie opisowej oraz graficznej,            
za pomocą izolinii odpowiadających dopuszczalnym poziomom hałasu 
określonym dla najbliższych terenów objętych ochroną akustyczną. 

4) Wskazanie na załącznikach graficznych, prezentujących rozkład poziomów 
hałasu lokalizacji każdego ze źródeł hałasu, granic najbliżej położonych 
terenów, dla których określone zostały dopuszczalne poziomy hałasu                    
w środowisku wraz ze wskazaniem tych poziomów.  

5) Opisanie przewidzianych skutecznych środków zmniejszających poziom 
hałasu co najmniej do poziomów dopuszczalnych na terenach objętych 
ochroną akustyczną zgodnie z przepisami odrębnymi. 

 
3. Z zakresu gospodarki odpadami: 

1) Przedstawienie informacji dotyczących ilości i rodzaju wytwarzanych 
odpadów na etapie realizacji (budowy), eksploatacji oraz likwidacji 
przedsięwzięcia oraz sposobu ich magazynowania i dalszego 
zagospodarowania. 

2) Przedstawianie informacji dotyczących przewidywanych sposobów 
ograniczenia negatywnego oddziaływania odpadów na środowisko 
(minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów, ochrona środowiska gruntowo-
wodnego przed ewentualnymi zanieczyszczeniami mogącymi powstać                  
w czasie magazynowania odpadów).  

 
4. Z zakresu gospodarki wodno-ściekowej i hydrogeologii: 

1) Wskazanie źródła poboru i ilości zużywanej wody (w m3/h, m3/dzień, i m3/rok) 
z rozgraniczeniem celów na jakie będzie ona pobierana 

2) Określenie rodzaju i ilości powstających ścieków oraz przedstawienie sposobu 
ich zagospodarowania. 

3) Opisanie sposobu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu 
przedsięwzięcia. 

4) Przedstawienie usytuowania przedsięwzięcia względem cieków 
powierzchniowych oraz wód podziemnych, w szczególności należy wziąć pod 



uwagę ścisły kontakt hydrauliczny wód powierzchniowych z wodami 
podziemnymi, a co za tym idzie możliwość migracji zanieczyszczeń                      
z powierzchni terenu  w głąb ziemi.             

5) Opisanie możliwego wpływu przedsięwzięcia na wszystkie komponenty 
środowiska hydrogeologicznego oraz przedstawienie rozwiązań mających             
na celu ograniczenie negatywnego wpływu planowanej inwestycji. 

 
 
 

5. Z zakresu ochrony przyrody: 
1) Opis elementów przyrodniczych środowiska będących w zasięgu 

przewidywanego oddziaływaniem planowanego przedsięwzięcia, w tym szaty 
roślinnej ze szczególnym uwzględnieniem roślin gatunków chronionych, 
występujących zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem zwierząt gatunków 
chronionych, a także chronionych gatunków grzybów (w tym porostów).  

2) Ocena wpływu inwestycji na ww. elementy środowiska przyrodniczego;               
w przypadku konieczności złamania zakazów określonych w przepisach 
dotyczących ochrony gatunkowej roślin, zwierząt luyb grzybów, konieczne 
jest przedstawienie analizy warunków określonych w art. 56 ust. 4 Ustawy            
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627            
ze zm.) 

3) Przedstawienie propozycji zastosowania środków ograniczających negatywny 
wpływ związany z realizacją inwestycji, w tym z ewentualną wycinką drzew           
i krzewów, np. wskazać termin wycinki drzew, przedstawić koncepcję 
rekompensaty strat powstałych w zadrzewieniach, podać szacunkową ilość 
nasadzeń wraz z określeniem ich składu gatunkowego. 

 
6. Przedstawienie opisu całego przedsięwzięcia, z uwzględnieniem wszystkich 

elementów infrastruktury towarzyszącej. 
 
7. Analiza oddziaływań skumulowanych przedmiotowego przedsięwzięcia, z innymi 

przedsięwzięciami zlokalizowanymi w sąsiedztwie, obejmującymi w szczególności 
oddziaływania akustyczne. 

 
8. Opis analizowanych wariantów wraz z uzasadnieniem proponowanego wariantu              

ze wskazaniem jego oddziaływania na środowisko, obejmujący oddziaływanie 
skumulowane.  

 
9. Odniesienie do art. 81 ust. 3 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz 1235 
ze zm.) oraz wyjaśnienie, czy przedsięwzięcie może spowodować nieosiągnięcie 
celów środowiskowych zawartych w „Planie gospodarowania wodami na obszarze 
dorzecza Odry”, zatwierdzonym na posiedzenie Rady Ministrów w dniu 22 lutego 
2011 r. przez Prezesa Rady Ministrów. Odpowiedź szczegółowo uzasadnić odwołując 
się do zapisów ww. dokumentów oraz przepisów ustawy Prawo wodne.  

 
UZASADNIENIE 

 



Wójt Gminy Rozdrażew zwrócił się z pismem do Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Krotoszynie oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska                        
w Poznaniu o wydanie opinii co do obowiązku przeprowadzenia  oceny oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko .  
Państwowy powiatowy Inspektor Sanitarny opinia Nr ON-NS-72/3-11(1)14 z dnia 5 marca 
2014r.  i  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu postanowieniem           
Nr WOO-I.4240.82.2014.ZP.2 z dnia 11.03.2014r.wyrazili opinię o potrzebie 
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla realizacji 
przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie węzła betoniarskiego o drugi węzeł 
betoniarski i halę produkcyjno-magazynową”  
 Planowane przedsięwzięcie dotyczy przebudowy przedsięwzięcia wymienionego              
w §3 ust. 1 pkt 21 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397           
ze zm.) i zgodnie z §3 ust. 2 pkt 2 zalicza się do mogących potencjalnie znacząco 
oddziaływać na środowiska, dla którego przeprowadzenie oceny oddziaływania                          
na środowisko może być wymagane. 
 
 Ustalając, czy dla planowanego przedsięwzięcia potrzebne jest przeprowadzenie oceny 
oddziaływana na środowisko, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie               
i  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu uwzględnił wymagania, o których 
mowa w art. 63 ust. 1 pkt 1 Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania  na środowisko: 
zbadał jaki jest rodzaj, skala przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót 
związanych z jego realizacją, wykorzystanie zasobów naturalnych oraz jaka emisja                        
i uciążliwości wystąpią na etapie realizacji  i eksploatacji planowanego przedsięwzięcia. 
 
 Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na rozbudowie istniejącego węzła 
betoniarskiego. Zgodnie z informacjami otrzymanymi od Inwestora w toku prowadzonego 
postępowania wydajność istniejącej instalacji to 450 ton/dobę, natomiast planowanego węzła 
betoniarskiego: 1000 ton/dobę. Inwestor wskazał w karcie informacyjnej, że najbliższa 
zabudowa mieszkaniowa graniczy bezpośrednio z terenem planowanej inwestycji. Zgodnie            
z przedstawioną mapą ewidencyjną jest to budynek będący częścią osiedla zabudowy 
jednorodzinnej po zachodniej stronie planowanej inwestycji. Teren zabudowy znajdzie               
się w odległości ok. 40m od planowanego węzła. Teren przeznaczony pod planowane 
przedsięwzięcie stanowi obecnie nieużytkowany grunt rolny.  
 
Realizacja i eksploatacja przedsięwzięcia będzie źródłem emisji substancji i energii                       
do środowiska. Z etapem realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia będzie się wiązać 
zwiększony ruch pojazdów ciężkich. Inwestor przewiduje sumaryczne natężenie ruchu               
na maksymalnym poziomie 60 samochodów ciężarowych w ciągu doby. Planowane 
przedsięwzięcie wiązać się będzie posadowieniem na terenie węzła dodatkowych źródeł 
hałasu, w tym: maszyny formującej i instalacji węzła betoniarskiego. Ponadto inwestor 
zakłada również pracę w porze nocy, wraz z transportem na poziomie 5 samochodów 
ciężarowych. Z uwagi na sąsiedztwo zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej konieczna jest 
ocena rozwiązań z zakresu ochrony przed hałasem. W opinii Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Poznaniu możliwe jest niedotrzymanie standardów akustycznych             
na najbliższych terenach zabudowy mieszkaniowej i innych terenach wymagających ochrony 
w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112).              
W niniejszym postanowieniu wskazano na konieczność przedstawienia wpływu inwestycji na 
warunki akustyczne na tereny chronione akustycznie. Wykonując pełną analizę należy 



przedstawić ewentualne rozwiązania mające na celu zapewnienie dotrzymania akustycznych 
standardów jakości środowiska. Szczególną uwagę należy zwrócić na zinwentaryzowanie 
wszystkich źródeł hałasu oraz prawidłowe określenie parametrów ich pracy (poziomu mocy 
akustycznej w fazie obciążenia pracą, rzeczywisty czas pracy oraz czas pracy uwzględniany                        
przy wyznaczaniu wskaźników hałasu). W przypadku przekroczenia standardów jakości 
środowiska, ocenie poddane zostaną działania, które inwestor podejmuje w celu ograniczenia 
ponadnormatywnego hałasu oraz określona zostanie ich skuteczność. Ocenie należy poddać 
także możliwość kumulowania się oddziaływania planowanego przedsięwzięcia z innymi 
przedsięwzięciami znajdującymi się na obszarze, na który będzie oddziaływać planowane 
przedsięwzięcie.  
 
Przeprowadzenie procedury oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie 
wpływu na stan jakości powietrza zgodnie z zakresem nałożonym w niniejszym 
postanowieniu pozwoli na zajęcie stanowiska, czy planowana inwestycja spełniać będzie 
wymagania prawne w zakresie ochrony powietrza. W postanowieniu wskazano również             
na konieczność jest analizy wpływu inwestycji na środowisko w zakresie gospodarki 
odpadami oraz przedstawienie zabezpieczeń środowiska gruntowo-wodnego przed 
zanieczyszczeniami.  
 
Na podstawie przedstawionych materiałów stwierdzono, że teren przeznaczony                         
pod inwestycję zlokalizowany jest poza obszarami chronionymi na podstawie Ustawy             
z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627 ze zm.) a najbliżej 
położonym obszarem Natura 2000 są: obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Dąbrowy 
Krotoszyńskie PLH300002 i obszar specjalnej ochrony Ptaków Dąbrowy Krotoszyńskie 
PLB300007, oddalone o około 3,5 km od inwestycji. Wzdłuż wschodniej granicy terenu 
przeznaczonego pod inwestycję przepływa ciek o nazwie Czarna Woda (Rów Rozdrażewski).  
 
Biorąc powyższe pod uwagę oraz uwzględniając skalę przedmiotowego przedsięwzięcia           
oraz jego lokalizację w sąsiedztwie terenów mieszkaniowych, w opinii Państwowego 
Powiatowego inspektora Sanitarnego w Krotoszynie i Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Poznaniu istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny jego oddziaływania                   
na środowiska. 
 
Raport z oddziaływania na środowisko powinien być wykonany zgodnie z art. 66 Ustawy            
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisk i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiska (Dz. U.         
z 2013 r., poz. 1235 j.t. ze zm.). Z uwagi na możliwość negatywnego wpływu realizowanego 
przedsięwzięcia na środowiska, w niniejszym postanowieniu wskazano na przedstawienie 
zagadnień z zakresu ochrony powietrza, ochrony przed hałasem, a także z zakresu gospodarki 
odpadami i gospodarki wodno-ściekowej oraz ochrony przyrody, które powinny                       
być szczegółowo przeanalizowane w raporcie o oddziaływaniu przedmiotowego 
przedsięwzięcia na środowisko. Ponadto zobowiązano Inwestora do przedstawienia                     
w raporcie rozpatrywanych wariantów przedsięwzięcia wraz z analizą ich oddziaływania             
na środowisko oraz przeanalizowania możliwości wystąpienie efektu skumulowanego                 
z sąsiednimi zakładami. W raporcie należy odnieść się również do ewentualnego wpływu 
inwestycji na osiągnięcie celów środowiskowych określonych w „Planie gospodarowania 
wodami na obszarze dorzecza Odry”. 
 
Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono jak w sentencji. 
 



POUCZENIE 
 

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie. 
 
Otrzymują: 
Strony postępowania: 
Michał Stachura, ul. Parkowa 4, 63-708 Rozdrażew (inwestor); 
Pozostałe strony postępowania – zgodnie z art. 49 k.p.a.; 
 
 

Rozdrażew, dnia 19.03.2014r. 

OŚ.6220.4.2014 
Postanowienie  

w sprawie zawieszenia postępowania                                                                                                            

o  wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

  

Na podstawie art.123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz.U.z 2013r.poz.267) oraz art. 69 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa               
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013r.,                 
poz. 1235, poz.1238) 

postanawiam 

zawiesić postępowanie z wniosku Pana Michała Stachury ul. Parkowa 4, 63 - 708  Rozdrażew  
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia 
mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, polegającego na: „Rozbudowie 
węzła betoniarskiego o drugi węzeł betoniarski i halę produkcyjno-magazynową na działkach 
o nr 572/51, 572/71, obręb Rozdrażew, gmina Rozdrażew”  do czasu dostarczenia raportu                                                
o oddziaływaniu przedsięwzięcia  na środowisko. 
 

Uzasadnienie 

 
Wnioskiem Inwestor – Pan Michał Stachura, ul. Parkowa 4, 63 - 708  Rozdrażew  zwrócili              
się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji                                
w/w przedsięwzięcia. Z uwagi na to iż, niniejsze przedsięwzięcie zgodnie   w § 3 ust. 1 pkt 21 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.) i zgodnie 
z § 3 ust. 2 pkt 2 zakwalifikowane zostało  do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać 
na środowiska, dla którego przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być 
wymagane.   
 

W związku z powyższym tut. Organ zawiesił postępowanie do czasu  dostarczenia raportu                      
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Wójt Gminy  w dniu  19.03.2014r. wydał 
postanowienie znak: OŚ.6220.4.2014  związku z powyższym do czasu opracowania                 
w/w raportu tut. Organ postanowił zawiesić postępowanie w przedmiotowej sprawie.  
 



Na postanowienie stronom nie służy zażalenie.  
   
Otrzymują: 
 
Strony postępowania: 
1.Michał Stachura, ul. Parkowa 4, 63-708 Rozdrażew (inwestor); 
2.Pozostałe strony postępowania – zgodnie z art. 49 k.p.a. 
 
 
 
 
 
        Rozdrażew, dnia 19.03.2014r. 
 
OŚ.6220.2.2014 
 
 
 
 
     OBWIESZCZENIE 
 
 
 
                    Wójt Gminy Rozdrażew zawiadamia strony o wydanym postanowieniu                                
nr OŚ 6220.4.2014r. z dnia 19.03.2014 r. stwierdzającym obowiązek sporządzenia raportu                     
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, który winien spełniać wymagania określone         
w art. 66 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania  na środowisko  (DZ.U. z 2013r. poz.1235,        
poz.1238 , dla przedsięwzięcia polegającego na  „Rozbudowie węzła betoniarskiego o drugi węzeł 
betoniarski i halę produkcyjno-magazynową na działkach o nr 572/51, 572/71, obręb Rozdrażew, 
gmina Rozdrażew” . 
 
Inwestor: Pan Michał Stachura, ul. Parkowa 4, 63-708 Rozdrażew 
 
W związku z powyższym zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski                                          
w przedmiotowej sprawie w terminie 7 dni w Referacie Gospodarki Przestrzennej , Ochrony 
Środowiska  i Komunikacji  w godzinach pracy urzędu .  
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
     
        



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Rozdrażew, dnia 19.03.2014r. 
 
 
OŚ.6220.4.2014 
 
 

 
Zawiadomienie 

 
 
 
 

Stosownie do art. 36 § 1 lub § 2 kpa organ zawiadamia, iż wydanie decyzji w sprawie 
wszczętego w dniu 19.02.2014 przez  Wójta Gminy Rozdrażew, postępowania o wydanie 
decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 
polegającego  na Rozbudowie węzła betoniarskiego o drugi węzeł betoniarski i halę 
produkcyjno-magazynową na działkach o nr 572/51, 572/71, obręb Rozdrażew, gmina 
Rozdrażew,”  do czasu dostarczenia raportu”. Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia  
środowisko w terminie  20.04.2014r. 
 
Otrzymują: 
 
Strony postępowania: 
1.Michał Stachura, ul. Parkowa 4, 63-708 Rozdrażew (inwestor); 
2.Pozostałe strony postępowania – zgodnie z art. 49 k.p.a.;            NIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
  
        Rozdrażew, dnia 19.03.2014r. 
 
OŚ.6220.2.2014 
 
 
 
 
     OBWIESZCZENIE 
 
 
 
                    Wójt Gminy Rozdrażew zawiadamia strony o wydanym postanowieniu                                
nr OŚ 6220.4.2014r. z dnia 19.03.2014 r. stwierdzającym obowiązek sporządzenia raportu                     
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, który winien spełniać wymagania określone 
w art. 66 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania  na środowisko  (DZ.U. z 2013r. poz.1235,        
poz.1238 , dla przedsięwzięcia polegającego na  „Rozbudowie węzła betoniarskiego o drugi węzeł 
betoniarski i halę produkcyjno-magazynową na działkach o nr 572/51, 572/71, obręb Rozdrażew, 
gmina Rozdrażew,”  do czasu dostarczenia raportu”. 
 
Inwestor: Pan Michał Stachura, ul. Parkowa 4, 63-708 Rozdrażew 
 
W związku z powyższym zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski                                          
w przedmiotowej sprawie w terminie 7 dni w Referacie Gospodarki Przestrzennej , Ochrony 
Środowiska  i Komunikacji  w godzinach pracy urzędu .  
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
     
        



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Rozdrażew, dnia 19.03.2014r. 
 
 
OŚ.6220.4.2014 
 
 

 
Zawiadomienie 

 
 
 
 

Stosownie do art. 36 § 1 lub § 2 kpa organ zawiadamia, iż wydanie decyzji w sprawie 
wszczętego w dniu 20.02.2014 przez  Wójta Gminy Rozdrażew, postępowania o wydanie 
decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 
polegającego  na Rozbudowie węzła betoniarskiego o drugi węzeł betoniarski i halę 
produkcyjno-magazynową na działkach o nr 572/51, 572/71, obręb Rozdrażew, gmina 
Rozdrażew,”  do czasu dostarczenia raportu”. Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia  
środowisko w terminie  20.04.2014r. 
 
Otrzymują: 
 
Strony postępowania: 
1.Michał Stachura, ul. Parkowa 4, 63-708 Rozdrażew (inwestor); 
2.Pozostałe strony postępowania – zgodnie z art. 49 k.p.a.; 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Rozdrażew, dnia 20.02.2014r. 
OŚ.6220.4.2014 
 
 
            Regionalny Dyrektor 

            Ochrony Środowiska 

             ul. 28 Czerwca 1956r.  223/229 

             61 – 485  Poznań 

 



 Wójt Gminy Rozdrażew – działając na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 1 ustawy  

z dnia 3 października 2008 r. (Dz. U. z  2008 r.  Nr 199, poz. 1227) o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 

ocenach oddziaływania na środowisko oraz art. 106 Kpa wnioskuje o wydanie opinii                    

co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,            

a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu 

przedsięwzięcia na środowisko do planowanego przedsięwzięcia : „Rozbudowa w ęzła 

betoniarskiego o drugi w ęzeł betoniarski i hal ę produkcyjno- magazynow ą ” 

W/w przedsięwzięcie zakwalifikowane jest z zgodnie z rozporządzeniem RM z dnia                      

9 listopada 2010r. § 3 ust.1 pkt. 21 w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko ( Dz.U. z 2010r., Nr 213,poz. 1397) – „ instalacje do produkcji 

betonu w ilości nie mniejszej niż 15 t na dobę‘’. 

Inwestor: 

       Michał Stachura 

        ul. Parkowa 4 

        63-708 Rozdra żew       

Załączniki: 

1. wniosek 
2. karta informacyjna przedsięwzięcia  
3. informacja o braku miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego lub wypis 

i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
Informacja: dla terenu planowanego przedsi ęwzięcia-  brak miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Rozdrażew, dnia 20.02.2014r. 

 

OŚ.6220.4.2013 

                   Państwowy Powiatowy 

                   Inspektor Sanitarny 

                   ul. Floria ńska 10 



                  63 – 700  Krotoszyn 

 

 Wójt Gminy Rozdrażew – działając na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 2 ustawy  

z dnia 3 października 2008 r. (Dz. U. z  2008 r.  Nr 199, poz. 1227) o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska               

oraz ocenach oddziaływania na środowisko oraz art. 106 Kpa wnioskuje o wydanie opinii                     

co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,                    

a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu 

przedsięwzięcia na środowisko do planowanego przedsięwzięcia „Rozbudowa w ęzła 

betoniarskiego o drugi w ęzeł betoniarski i hal ę produkcyjno- magazynow ą” 

W/w przedsięwzięcie zakwalifikowane jest z zgodnie z rozporządzeniem RM z dnia                      

9 listopada 2010r.  § 3 ust.1 pkt. 21 w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko ( Dz.U. z 2010r., Nr 213,poz. 1397) – „ instalacje do produkcji 

betonu w ilości nie mniejszej niż 15 t na dobę‘’. 

Inwestor: 

       Michał Stachura 

        ul. Parkowa 4 

        63-708 Rozdra żew       

  

Załączniki: 
1.wniosek 
2.karta informacyjna przedsięwzięcia  
3.informacja o braku miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego lub wypis                      
i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
Informacja: dla terenu planowanego przedsi ęwzięcia-  brak miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. 
 
 
 
 
 
 
 

Rozdrażew, dnia 20.02.2014r. 

OŚ.6220.4.2014 

O B W I E S Z C Z E N I E 

Na podstawie art. 61 oraz 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) w związku z art. 73 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 2008 r., 

Nr 199, poz. 1227) zawiadamiam o wszczęciu na wniosek Pana   Michała Stachury ul. Parkowa 4,             

63-708 Rozdrażew, postępowania administracyjnego  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na : „ Rozbudowie w ęzła 

betoniarskiego o drugi w ęzeł betoniarski i hal ę produkcyjno- magazynow ą” 

W związku z powyższym informuję, że strony (właściciele, zarządcy, użytkownicy 

nieruchomości) biorące udział w postępowaniu mogą zapoznawać się z aktami sprawy  oraz zgłaszać 

uwagi i wnioski w Referacie Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska   i Komunikacji Urzędu 

Gminy w Rozdrażewie, w pokoju nr 11 w godzinach pracy urzędu.  Strony mają prawo w każdym 

stadium postępowania przeglądać akta sprawy i sporządzać  z nich notatki i odpisy, a przed wydaniem 

decyzji wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.  

Jednocześnie informuje się strony, że zgodnie 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 2008 r., Nr 199, poz. 1227), 

Referat Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Komunikacji Urzędu Gminy                                 

w Rozdrażewie, prowadzący postępowanie w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia                      

na środowisko, występuje do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego                                    

oraz  do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o opinię,  co do konieczności 

sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko   i jego zakresu. Po zasięgnięciu 

opinii zostanie wydane postanowienie co do konieczności sporządzania raportu i przeprowadzenia 

oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Doręczenie niniejszego obwieszczenia uważa 

się za dokonane po 14 dniach od daty publicznego ogłoszenia.  

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez wywieszenie na tablicy 

informacyjnej Urzędu Gminy w Rozdrażewie  ul. Rynek 3 oraz przez zamieszczenie w Biuletynie 

Informacji Publicznej Gminy Rozdrażew. 

          
 
 
 
Strony postępowania: 

1. Krawiec Dariusz 
ul. Krotoszyńska 47 
63-708 Rozdrażew 

       2. Skowroński Zenon 
            ul. Rzemieślnicza  5 
             63-708 Rozdrażew 
       3. Mielcarek Waldemar 
 ul. Rzemieślnicza 7 
           63-708 Rozdrażew 
        4. Keller Halina, Marek 
            ul. Krotoszyńska 26 



            63-708 Rozdrażew 
        5. Kobylarz Katarzyna ,Roman 
            ul. Rynek  17 
             63-708 Rozdrażew 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Rozdrażew, dnia 10.03.2014r. 
OŚ.6220.4.2014 
 
 
 
 
 
            Regionalny Dyrektor 

            Ochrony Środowiska 

             ul. 28 Czerwca 1956r.  223/229 

             61 – 485  Poznań 



 
 
 
 
  Wójt Gminy Rozdrażew informuje, że  w postępowaniu dot.  wydania decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn: : „ Rozbudowa 

węzła betoniarskiego o drugi w ęzeł betoniarski i hal ę produkcyjno- magazynow ą”                                          

dla Inwestora -  Michał Stachura  ul. Parkowa 4, 63-708 Rozdra żew  liczba stron                         

w przedmiotowym postępowaniu  przekracza 20 stron . 

Ponadto informuję, że według deklaracji wnioskodawcy obecny węzeł betoniarski 

może wyprodukować 60 m³ betonu towarowego na godz., natomiast planowany węzeł                 

80 m³ /godz. 

 

 


