
Radłów, dnia 08.03.2011
KB – III.6220.1.2011

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 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. 63 
ust. 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.) oraz § 3 ust. 1 pkt 76 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 
2004 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. Nr 
257, poz. 2573 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Państwa Eryki i Marka Pakuły….. 
zam. Wichrów 36 , 46 -331 Radłów

postanawiam

nie  nakładać  obowiązku  przeprowadzenia  oceny  oddziaływania  na  środowisko  dla 
przedsięwzięcia  polegającego  na  przebudowie  części  budynku  mieszkalnego  na  1- 
stanowiskowy  warsztat  mechaniki  pojazdowej  z  częścią  socjalną  w  miejscowości 
Wichrów na działce Nr 424/54 k.m. 2 obręb Wichrów, gmina Radłów.

Uzasadnienie

Wnioskiem  z  dnia  18.01.2011r  Państwo  Eryka  i  Marek  Pakuła  zamieszkali 
Wichrów 36 zwrócili  się  o wydanie decyzji  o  środowiskowych uwarunkowaniach dla 
przedsięwzięcia polegającego na przebudowie części budynku mieszkalnego na 
1  -  stanowiskowy warsztat  mechaniki  pojazdowej  z  częścią  socjalną  na  działce  nr 
424/54 k.m. 2 obręb Wichrów, gmina Radłów
Do wniosku dołączono kartę informacyjną przedsięwzięcia zawierającą dane, o których 
mowa w art.  3  ust.  1  pkt  5  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. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.).
W  świetle  przedstawionych  dokumentów  i  z  załączonego  do  wniosku  opisu  o 
planowanym  przedsięwzięciu  przedmiotowe  przedsięwzięcie  należy  do  kategorii 
przedsięwzięć określonych w art. 71 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku 
o  udostępnianiu  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa  w 
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz wymienione 
jest w § 3 ust. 1 pkt 76 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 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 2004 
Nr 257 poz. 2573 z późn. zm.).



Na podstawie art. 77 ust 1 w/w ustawy organ prowadzący postępowanie wystąpił 
do  Regionalnego  Dyrektora  Ochrony  Środowiska  w  Opolu  oraz  Państwowego 
Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego  w  Oleśnie  o  opinię  w  przedmiocie  potrzeby 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu dla 
planowanego przedsięwzięcia oraz jego zakresu. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oleśnie w opinii sanitarnej z dnia 
03 lutego 2011 roku Nr NZ/AC-4325-7/1 nie stwierdził konieczności przeprowadzenia 
oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu postanowieniem z dnia 09 
lutego  2011  roku  Nr  WOOŚ.4241.38.2011.MJ  wyraził  opinię  o  konieczności 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Planowane przedsięwzięcie polega
 będzie na przebudowie parteru budynku mieszkalnego, należącego do inwestora, na 
warsztat  mechaniki  pojazdowej.  Obiekt  wyposażony  zostanie  w  pomieszczenia 
socjalno-sanitarne i  pomieszczenie biurowo-magazynowe. Pomieszczenia ogrzewane 
będą ciepłem z istniejącego kotła na ekogroszek. Przy budynku warsztatu powstanie 
zadaszone  miejsce  postojowe  na  pojazdy  oczekujące  na  naprawę.  Całkowita 
powierzchnia  pomieszczeń  warsztatu  wynosić  będzie  68,60  m2 w  tym powierzchnia 
użytkowa 37,30  m2.  Powierzchnia  działki  na  której  zlokalizowana  będzie  inwestycja 
wynosi:  1240  m2. Aktualnie  na  w/w.  działce  znajdują  się:  dwa  budynki  mieszkalne, 
budynek chlewni  na trzodę,  stodoła,  szopa na maszyny rolnicze, wiata na maszyny 
rolnicze.  Woda  na  cele  bytowe  w  ilości  około  2  m3/miesiąc  dostarczana  będzie  z 
istniejącego wodociągu wiejskiego. Ścieki bytowe odprowadzane będą do istniejącego, 
szczelnego  zbiornika  o  pojemności  20  m3.  Aktualnie  na  terenie  przewidzianym pod 
przedsięwzięcie inwestor prowadzi w oborze hodowlę tuczników w kojcach grupowych.
Zakres wykonywanych w warsztacie usług obejmować będzie:
demontaż i  naprawę instalacji  elektrycznej,  naprawę i  wymianę elementów blacharki 
samochodowej ( spawanie , zgrzewanie bez lakiernictwa samochodowego ), naprawę 
układów  napędowych  i  wydechowych  (  przy  zastosowaniu  nowych  podzespołów), 
diagnostykę  układów jezdnych ( wymianę ogumienia i kół i  ich wyważanie).
Warsztat obsługiwać będzie pojazdy do 3,5 t, motocykle, przyczepki do samochodów 
w ilości do 2 szt./tydzień.

Podczas  realizacji  robót  remontowo-budowlanych  w  ramach  przedmiotowego 
przedsięwzięcia może występować lokalny, krótkotrwały wzrost emisji zanieczyszczeń 
do  powietrza.  Ze  względu  na  charakter  prac  możliwy  jest  wzrost  zapylenia  w 
sąsiedztwie terenu objętego projektem. Jednak nie będzie on znaczący i nie wpłynie na 
pogorszenie jakości powietrza. W trakcie realizacji  inwestycji  na terenie prowadzenia 
prac mogą wystąpić uciążliwości związane z emisją hałasu i wibracjami, powodowane 
pracą sprzętu budowlanego. Niemniej jednak relatywnie krótki okres trwania prac nie 
powinien  powodować  nadmiernej  uciążliwości  dla  otoczenia.  Na  etapie  realizacji 
inwestycji  odpady  będą  segregowane,  składowane  w  wydzielonych  miejscach  i 
odbierane  przez  firmy  posiadające  stosowne  uprawnienia.  W  trakcie  realizacji 
inwestycji,  odpowiednie  warunki  sanitarne  zostaną zapewnione dzięki  udostępnieniu 
pracownikom istniejących w gospodarstwie sanitariatów. Wody deszczowe i roztopowe 
z powierzchni działki inwestora odprowadzane są bezpośrednio do gruntu. Realizacja 
inwestycji nie przyczyni się do zwiększenia ich ilości. Ścieki bytowe odprowadzane są 
do istniejącego zbiornika o pojemności 20 m3.

Realizacja  inwestycji  przyczyni  się  do  powstania  nowych  źródeł  hałasu  w 
związku z wyposażeniem warsztatu w urządzenia takie jak: wyważarka do kół, szlifierka 
kątowa,  wiertarka,  giętarka  mechaniczna,  nożyce  mechaniczne,  odkurzacz 
samochodowy, spawarka.



Z przedstawionych w „Karcie informacyjnej przedsięwzięcia” informacji wynika, że nowe 
urządzenia zainstalowane zostaną wewnątrz warsztatu, którego ściany pokryte zostaną 
warstwą  styropianu.  Najbliższe  tereny  zabudowane,  zlokalizowane  są  w  odległości 
około 30 m od warsztatu. Na etapie eksploatacji  warsztatu powstawać będą głównie 
odpady w postaci: zużytych olejów samochodowych, resztek farb, papieru ściernego, 
resztek  utwardzaczy  do  karoserii,  sorbentów,  zanieczyszczonych  rękawic  i  ubrań 
roboczych,  smaru.  Zużyte  oleje  gromadzone  będą  tymczasowo  w  bezodpływowej 
studzience  posadzkowej.  Wszystkie  odpady  gromadzone  będą  selektywnie,  a 
następnie  odbierane  przez  firmy  posiadające  stosowne  zezwolenia  w  zakresie 
gospodarowania odpadami. 
,

Dla  przedmiotowej inwestycji  zastosowano rozwiązania  projektowe zakładające 
ograniczenie negatywnego wpływu przedsięwzięcia na środowisko, w tym:
- ogrzewanie pomieszczeń warsztatu ciepłem z istniejącego kotła na ekogroszek,
- odprowadzanie ścieków bytowych do istniejącego, szczelnego, wybieralnego 
zbiornika o pojemności 20 m3,
- segregację wytwarzanych odpadów i ich przekazywanie firmom posiadającym 
stosowne uprawnienia do ich unieszkodliwienia,
- zwiększenie izolacyjności akustycznej ścian warsztatu poprzez wyłożenie ich warstwą 
styropianu.
Oddziaływanie warsztatu mechaniki pojazdowej  na środowisko i ludzi będzie mieć 
bardzo ograniczony charakter jak również nie będzie źródłem uciążliwości akustycznej 
dla podlegających ochronie akustycznej terenów zabudowy zagrodowej położonych w 
sąsiedztwie.

Przedsięwzięcie znajdować się będzie poza granicami: obszarów Natura 2000, 
parków  krajobrazowych,  obszarów  chronionego  krajobrazu,  stanowisk  i  siedlisk 
gatunków  chronionych,  rezerwatów  przyrody,  pomników  przyrody,  stanowisk 
dokumentacyjnych, użytków ekologicznych, zespołów przyrodniczo-krajobrazowych.

W  bezpośrednim  sąsiedztwie,  w  zasięgu  oddziaływania  planowanego 
przedsięwzięcia  nie  występują:  obszary  wodno-błotne,  obszary  wybrzeży,  obszary 
górskie,  obszary  o  krajobrazie  mającym  znaczenie  historyczne,  kulturowe  lub 
archeologiczne,  obszary  przylegające  do  jezior,  uzdrowiska  i  obszary  ochrony 
uzdrowiskowej.

Zarówno realizacja jak i eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie będzie 
powodowała zagrożenia wystąpieniem poważnej awarii i nie wymaga przeprowadzenia 
postępowania dotyczącego trans granicznego oddziaływania na środowisko.

Kierując  się  kryteriami  zawartymi  w  art.  62  ust  1  ustawy  o  udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z 
dnia  9  listopada  2004  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 2004 Nr 257 poz. 2573 z późn. zm) w szczególności ze względu 
na:
• rodzaj  i  charakterystykę  przedsięwzięcia,  które  nie  będzie  powodować 
negatywnego  oddziaływania  na  środowisko  i  jednocześnie  będzie  służyć  zasadzie 
zrównoważonego rozwoju,
• usytuowanie przedsięwzięcia, które będzie zajmować obszar, na którym brak jest 
form  przyrody  objętych  prawną  ochroną,  obszarów  cennych  przyrodniczo,  jezior, 
wybrzeży, obszarów górskich,



• rodzaj  i  skala  przedsięwzięcia,  które  z  racji  charakteru  nie  pociąga  za  sobą 
zagrożeń,  tym  bardziej  znaczących  oddziaływań,  a  jednocześnie  poprawi  komfort 
użytkowania, 
nie stwierdzono potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla 
rozpatrywanego przedsięwzięcia.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

Otrzymują:

1. Pakuła Eryka i Marek, Wichrów 36, 46 – 312 Wichrów,
2. Rudlicki Karol, Wichrów 37, 46 – 312 Wichrów, 
3. Skarb Państwa – Powiatowy Zarząd Dróg w Oleśnie, ul. M. Konopnickiej 8, 
    46 – 300 Olesno
5. Gmina Radłów 
6. Tablica ogłoszeń sołectwa Wichrów
7. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Radłów
8. BIP Urzędu Gminy Radłów www.bip.radlow.pl 
9. a/a

Do wiadomości:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska

ul. 1-go Maja 6, 45-068 Opole
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oleśnie

ul. Wielkie Przedmieście 7, 46-300 Olesno

http://www.bip.radlow.pl/

