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Piaski, dnia 30 czerwca 2015 r. 

OS.6220.2.2015 

 

POSTANOWIENIE 

Na podstawie art. 123 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania 

administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 267) w nawiązaniu do art. 63 ust. 2 i 

art. 64 ust. 1 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 środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 

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

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

zm.) po rozpatrzeniu wniosku firmy „WALD” Waldemar Filipiak, z siedzibą przy 

ul. Warszawskiej 49, 63-820 Piaski, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na konfekcjonowaniu 

rozcieńczalnika Birol, planowanego na działce nr 482/31, obręb Piaski, położonej 

w miejscowości Piaski, gm. Piaski, oraz po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska w Poznaniu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 

w Gostyniu 

Wójt Gminy Piaski 

postanawia 

odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla 

planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, 

polegającego na: 

konfekcjonowaniu rozcieńczalnika Birol; planowanego na działce nr 482/31, obręb 

Piaski. 

Uzasadnienie 

Pan Mateusz Piotrowski, pełnomocnik inwestora - firmy  „WALD” Waldemar Filipiak 

z siedzibą  przy ul. Warszawskiej 49, 63-820 Piaski, wystąpił w dniu 16 lutego 2015 r. 

z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 

polegającego na konfekcjonowaniu rozcieńczalnika Birol, na działce nr 482/31, obręb Piaski, 

gmina Piaski, dołączając do wniosku wymagane załączniki, w tym kartę informacyjną 

przedsięwzięcia (dalej k.i.p.). 

Przedmiotowe przedsięwzięcie zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1 wymienione jest 

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

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397 z późn. 

zm.) i zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisko, dla którego ocena oddziaływania  na środowisko może być wymagana. 
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Zgodnie z art. 63 ust. 1 cyt. ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnieniu 

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

ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.), 

dalej ooś, organem właściwym do wydania postanowienia w sprawie nałożenia na Inwestora 

obowiązku sporządzenia raportu oceny oddziaływania na środowisko, bądź o jego braku jest 

Wójt Gminy Piaski. 

W oparciu o art. 64 ust. 1 pkt 1 przy uwzględnieniu  art. 78 ust. 1 pkt 2 cytowanej 

powyżej ustawy z dnia 03 października 2008 r. organ wystąpił o opinię określającą potrzebę 

przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko do Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w Gostyniu. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu w opinii z dnia 21.05.2015 r. 

znak sprawy WOO-IV.4240.204.2015.AK.4, nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny 

oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyniu w opinii z dnia 11.03.2015 r., 

znak ON.NS-71/2-11/15 stwierdził, iż dla przedmiotowej inwestycji istnieje potrzeba 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.  

W ślad za postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, 

do tut. Urzędu w dniu 22.06.2015 r. wpłynęło uzupełnienie karty informacyjnej 

przedsięwzięcia.  

Wójt Gminy Piaski zgodnie z 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 2013 r., poz. 1235 z późn. 

zm.) przenalizował: rodzaj, skalę i charakter inwestycji, wielkość zajmowanego terenu, zakres 

robót związanych z realizacją inwestycji, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg 

oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, a także wykorzystanie zasobów 

naturalnych, emisję i uciążliwości związane z eksploatacją inwestycji, gęstość zaludnienia 

wokół inwestycji oraz usytuowanie przedsięwzięcia na obszarach wymagających specjalnej 

ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk 

przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000. 

Z posiadanych dokumentów – karty informacyjnej przedsięwzięcia – przedłożonych 

przez Inwestora w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 

realizację planowanego przedsięwzięcia wynika, że przedmiotowe przedsięwzięcie polegać 

będzie na konfekcjonowaniu rozcieńczalnika Birol na działce nr ewid. 482/31, obręb Piaski, 

gmina Piaski, której powierzchnia wynosi 0,1275 ha. Analiza k.i.p. wykazała, że na terenie 

przedmiotowej działki znajduje się obecnie obiekt budowlany o powierzchni zabudowy 

wynoszącej 230 m2, od wielu lat nieużytkowany, w którym zostanie zainstalowana linia do 

konfekcjonowania birolu (rozcieńczalnika organicznego), składająca się z napełniarki 

próżniowej. Z treści zgromadzonych materiałów wynika, że przedmiotowe urządzenie będzie 

działać w sposób zautomatyzowany na podstawie uprzednio definiowanych ustawień, co do 

objętości napełnianych pojemników. Obsługą urządzenia będzie się zajmować jedna osoba, 

której zadaniem będzie pracować w obiegu zamkniętym z wydajnością ok. 42 000 litrów/rok. 
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Plac otaczający budynek jest utwardzony betonem i asfaltem (200m2). Gotowy produkt 

będzie odbierany w ciągu 3 dni po zgłoszeniu wykonania zlecenia, a próżniowe pojemniki 

zbiorcze (5 l i 1 l) odbierane będą sukcesywnie w momencie odbioru gotowego produktu 

przez firmy zalecające usługę konfekcji. Zakład funkcjonować będzie od poniedziałku do 

piątku w godzinach 7:00 – 15:00. 

Niekorzystne oddziaływanie hałasu na środowisko, związane z realizacją 

przedsięwzięcia, będzie chwilowe, krótkotrwałe, odwracalne i ustąpi po zakończeniu robót 

budowlanych. Źródłem hałasu związanym z projektowaną inwestycją będzie ruch pojazdów, 

odbierających birol. Eksploatacja inwestycji nie będzie się wiązać z pracą urządzeń 

emitujących hałas  do środowiska. Rozlewarka i transporter oraz sprężarka będą się 

znajdować wewnątrz budynku. Sprężarka ponadto będzie się włączać tylko w momencie 

uruchamiania pompy podając płyn. Biorąc powyższe pod uwagę ustalono, że hałas 

powstający w związku z eksploatacją planowanej inwestycji nie będzie stanowił zagrożenia 

dla klimatu akustycznego w rejonie zainwestowania.  

Mając na względzie  zapisy art. 63 ust. 1 pkt  lit. d ustawy ooś, mówiące o rodzaju 

i charakterystyce przedsięwzięcia z uwzględnieniem emisji i występowania innych 

uciążliwości, stwierdzono, że na etapie realizacji przedsięwzięcia może nastąpić niewielka 

emisja substancji do powietrza. Z uwagi jednak na fakt, że emisja ta będzie miała charakter 

miejscowy i okresowy oraz ustanie po zakończeniu prac budowlano-montażowych, należy ją 

uznać za pomijalną. Analiza zgromadzonych materiałów wykazała, że budynek, w którym 

zamontowana zostanie planowana instalacja, nie będzie ogrzewany (poza częścią socjalną, 

ogrzewaną z wykorzystaniem grzejnika elektrycznego). Z uwagi na rodzaj, skalę i przyjęte 

rozwiązania techniczne i technologiczne nie przewiduje się, aby planowane przedsięwzięcie 

miało wpływ na zmiany klimatu. 

Z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że realizacja planowanej inwestycji 

będzie się wiązać z koniecznością poboru wody na cele sojalno-bytowe oraz z wytwarzaniem 

ścieków bytowych, które odprowadzane będą do szczelnego zbiornika bezodpływowego 

i wywożone pojazdem asenizacyjnym przez uprawniony podmiot do oczyszczalni ścieków.  

Biorąc pod uwagę rodzaj i skalę przedsięwzięcia oraz planowane rozwiązania 

chroniące środowisko gruntowo-wodne nie przewiduje się jego negatywnego oddziaływania 

na Jednolite Części Wód Podziemnych. W związku z powyższym należy uznać, że realizacja 

inwestycji nie będzie miała negatywnego wpływu na osiągnięcie celów środowiskowych 

określonych w Planie gospodarowania wodami w obszarze dorzecza Odry.  

Uwzględniając zapisy art. 63 ust. 1 pkt 2 lit e. ustawy ooś, ustalono, że teren 

przeznaczony pod inwestycję zlokalizowany jest na Krzywińsko-Osieckim obszarze 

chronionego krajobrazu wraz z zadrzewieniami gen. Dezyderego Chłapowskiego 

i kompleksem leśnym Osieczna-Góra, który nie ma obowiązujących zakazów, a najbliżej 

położonym obszarem Natura 2000 jest obszar mający znaczenie dla wspólnoty Zachodnie 

Pojezierze Krzywińskie PLH300014, oddalony ok. 18,7 km od miejsca realizacji 

przedsięwzięcia. Analiza dokumentacji wykazała, że przedmiotowe przedsięwzięcie zostanie 
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zlokalizowane w obrębie istniejącej już hali, a jego realizacja nie będzie się wiązać 

z ingerencją w istniejącą szatę roślinną. 

Mając na względzie lokalizację przedsięwzięcia w istniejącym już obiekcie 

budowlanym oraz brak konieczności wycinki drzew i krzewów. Nie przewiduje się jego 

znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność 

biologiczną, rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, 

w szczególności gatunków chronionych, rzadkich lub ginących oraz ich siedliska. Realizacja 

przedsięwzięcia nie wpłynie także na obszary chronione, w szczególności na siedliska 

przyrodnicze, gatunki roślin i zwierząt oraz ich siedliska, dla których ochrony został 

wyznaczony obszar Natura 2000 Zachodnie Pojezierze Krzywińskie, ani pogorszenia 

integralności obszaru Natura 2000 lub powiązania z innymi obszarami. Ponadto 

przedsięwzięcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wpłynie na funkcję 

ekosystemu. 

Odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit c i e. ustawy ooś stwierdzono, że 

eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie związana z ryzykiem wystąpienia poważnej awarii 

oraz z nadmiernym wykorzystaniem zasobów naturalnych. Z uwagi na zakres i charakter 

planowanego przedsięwzięcia, odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. b cyt. ustawy 

ustalono, że inwestycja nie będzie powodowała transgenicznego oddziaływania.  

W związku z powyższym, po przeanalizowaniu informacji dot. przedsięwzięcia, 

biorąc pod uwagę uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 

2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 

w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, a także opinii organu 

opiniującego, stwierdzam, że dla planowanego przedsięwzięcia nie ma potrzeby 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 

Pouczenie 

Postanowienie jest ostateczne i nie przysługuje na nie zażalenie.  

 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Pełnomocnik 

Filip Kozłowski 

Os. 700-lecia 8A 

63-800 Gostyń 

2. Marta Jakuszek 

ul. Nowa 8 

63-820 Piaski 

verte 
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3. January Nowacki 

ul. Wschodnia 1 

63-820 Piaski 

4. Marian i Maria Majsnerowscy 

Bodzewo 30, 63-820 Piaski 

5. Andrzej i Halina Gorwa 

Bodzewo 45, 63-820 Piaski 

6. Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. 

ul. Dworcowa 3 

63-820 Piaski 

7. Gmina Piaski 

ul. 6 Stycznia 1 

63-820 Piaski 

8. a/a 

 

 

Do wiadomości: 

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu 

ul. J.H. Dąbrowskiego 79 

60-529 Poznań 

2. Państwowy Powiatowy 

Inspektor Sanitarny 

ul. Wrocławska 8 

63-800 Gostyń 

 


