
RG IV.6220.1.2012                                                                      Lipnik dnia 19.09.2012 r

                                                              POSTANOWIENIE

            Na podstawie art.123 ustawy z  dnia  14  czerwca 1960 roku Kodeks  postępowania 
administracyjnego (Dz. U. Z 2000 r Nr 98 poz. 1071 z poźn. Zmianami) 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. zmianami), a także § 3 ust.1 pkt 21 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) w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko po zasięgnięciu opinii: Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Kielcach oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
w Opatowie.
    

postanawiam

nie  nakładać  obowiązku  przeprowadzenia  oceny  oddziaływania  na  środowisko  dla 
przedsięwzięcia polegającego na:“Budowie węzła betoniarskiego o wydajności do 50 m3/h w 
miejscowości Włostów na działce nr 40/115”

 uzasadnienie

W dniu  2012.03.13  Pan Dariusz  Wódz.  ul.  Trześniowska 7  ,  27-600 Sandomierz  pełnomocnik 
działający w imieniu  PW “ROBSON” Robert Wryk ul. Trześniowska 3, 27-600 Sandomierz 
złożył wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na:
“Budowie węzła betoniarskiego o wydajności do 50 m3/h w miejscowości Włostów na działce 
nr 40/115”
Wójt  Gminy  Lipnik  postanowieniem  Nr  RG-IV.6220.1.2012  z  dnia  14.03.2012  r   wszczął 
postępowanie  w  sprawie  wydanie  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  dla  w/w 
przedsięwzięcia.  Zawiadomienie  o  wszczęciu  postępowania  podane  zostało  do  publicznej 
wiadomości  poprzez  obwieszczenie  umieszczone  w  na  stronie  Biuletynu  Informacji  Publicznej 
Urzędu Gminy w Lipniku oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Lipniku oraz na 
tablicach ogłoszeń w miejscowości Włostów. Jednocześnie pismem z dnia 14.03. 2012 r  nr RG-
IV.6220.1.2012  wystąpił  do  Regionalnego Dyrektora  Ochrony Środowiska  w Kielcach  oraz  do 
Państwowego  Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego  w  Opatowie  o  wydanie  opinii  w  sprawie 
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.
Pismem  Nr  WOO-II.4220.77.2012.KS.1  z  dnia  2012.04.03  Regionalna  Dyrekcja  Ochrony 
Środowiska  w  Kielcach  wezwała  tut.  Urząd  do  przełożenia  wykazu  stron,  a  Inwestora  do 
uzupełnienia  karty  informacyjnej  przedsięwzięcia  w  podanym  w  piśmie  zakresie.  Państwowy 
Powiatowy Inspektor  sanitarny w Opatowie   pismem Nr SE.V-4470/10/12  z  dnia  2012-04-166 
wezwał również tut. Urząd do przełożenia wykazu stron  postępowania oraz zobowiązał inwestora 
do uzupełnienia karty informacyjnej. Pismem Nr RG- IV. 6220.1.2012 z dnia 24.04.2012 Urząd 
Gminy  w  Lipniku  przesłał  brakujący  wykaz  stron  postępowania  do  w/w  instytucji.  W  dniu 
26.06.2012 r pełnomocnik występujący w imieniu  PW “ROBSON” Robert Wryk ul. Trześniowska 
3,  27-600 Sandomierz  pismem z  dnia  26.06.2012 r  przesłał  do  Regionalnej  Dyrekcji  Ochrony 
Środowiska w Kielcach oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opatowie 
uzupełnienie do karty informacyjnej przedsięwzięcia. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w  Opatowie  opinią  nr  SE.V-4470/10/12   z  dnia  2012.08.06  wyraził,  że  dla  przedmiotowego 
przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Regionalny  Dyrektor  Ochrony  Środowiska  w  Kielcach  Postanowieniem  Nr  WOO-
II.4240.77.2012.KS.7 z  dnia 2012.08.07 stwierdził  również,  że dla  przedsięwzięcia  pn.“Budowa 
węzła betoniarskiego o wydajności do 50 m3/h w miejscowości Włostów na działce nr 40/115”
nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.



W  toku  prowadzonego  postępowania  administracyjnego  nie  wniesiono  uwag  i  wniosków  do 
prowadzonego postępowania oraz zgromadzonych w nim dokumentów.
Teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie nie jest objęty ustaleniami miejscowego planu 
zagospodarowania  przestrzennego.  Mając  na  uwadze  łączne  uwarunkowania,  związane 
z kwalifikowaniem przedsięwzięcia  do przeprowadzenia oceny oddziaływania na  środowisko 
określone w art.63 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  (Dz. U.nr 199 ,  poz.1227 z późn. zmianami), po analizie wniosku o wydanie decyzji
o środowiskowych  uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia oraz karty informacyjnej, 
stwierdzono,  że  nie  jest  ono zlokalizowane na obszarach wodno-błotnych,  obszarach wybrzeży, 
obszarach  górskich  lub  leśnych,  obszarach  na  których  standardy  jakości  środowiska  zostały 
przekroczone,  obszarach  o  krajobrazie  mającym  znaczenie  historyczne,  kulturowe  lub 
archeologiczne,  obszarach  ochrony  uzdrowiskowej.  Planowana  inwestycja,  nie  jest  również 
zlokalizowana  na  obszarze  wymagającym  specjalnej  ochrony  ze  względu  na  występowanie 
gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym 
obszarach sieci Natura 2000. Najbliżej planowanego przedsięwzięcia w odległości ok. 6,5 km 
usytuowany jest obszar Natura 2000 Ostoja Żyznów.
W związku z powyższym zarówno na etapie realizacji inwestycji jak i późniejsza eksploatacja nie 
będą  miały  negatywnego  wpływu  na  w/w  obszary  i  cele  ochrony,  dla  których  zostały  one 
utworzone.
Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie we wschodniej części działki nr 40/115 o pow. 
4,4908 ha i zajmować będzie powierzchnię o wymiarach 100x100 m. Wjazd i wyjazd odbywał się 
będzie z drogi krajowej nr 9 relacji Rzeszów - Warszawa poprzez istniejącą drogę wewnętrzną.
W bezpośrednim sąsiedztwie działki znajdują się tereny o charakterze przemysłowo-usługowym, 
droga krajowa oraz tereny użytkowane rolniczo. Najbliższa zabudowa mieszkalna znajduje sie w 
odległości ok.200 m od granic działki planowanej inwestycji.
Uciążliwości takie jak emisja hałasu i zanieczyszczeń do powietrza występujące na etapie realizacji 
związane  z  praca  maszyn  i  urządzeń  będą  lokalne  i  okresowe.  Będą  one  miały  charakter 
krótkotrwały i  ustaną z  chwilą  zakończenia  prac budowlanych. Sposób prowadzenia gospodarki 
odpadami,  ściekowej,  gospodarowania  wodami  opadowymi,  pozwolą  wyeliminować  ryzyko 
zanieczyszczenia  środowiska  gruntowo-wodnego.  Z  uwago  na  lokalizację  przedsięwzięcia 
transgraniczne oddziaływanie na środowisko nie wystąpi.
Mając powyższe na uwadze, a w szczególności opierając się na analizie bezpośrednich i pośrednich 
skutków działań, a także uwarunkowań wynikających z art.63 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,  uznano  za  zasadne  nie  nakładać 
obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Pouczenie
Na niniejsze postanowienie stronom nie przysługuje zażalenie.
Informację i niniejszym postanowieniu zamieszcza się na:
1. tablicy ogłoszeń w Urzedzie Gminy Lipnik oraz w miejscowości Włostów,
2. Stronie internetowej Urzędu Gminy Lipnik, BIP
 Otrzymują:
1.Inwestor za pośrednictwem: Pan Dariusz Wódz ul. Trześniowska 7,27-600 Sandomierz
2.PW ROBSON Robert Wryk ul. Trześniowska 3, 27-600 Sandomierz
3. strony postępowania poprzez obwieszczenie  
3. a/a                                                                                                                       podpisał
                                                                                                                            z up. Wójta
                                                                                                                         mgr Rafał Smoliński
                                                                                                                           z-ca Wójta Gminy

Do wiadomości:                                                                                        
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie


