WÓJT GMINY MYCIELIN
KŚ.7624/1/10

Mycielin, dnia 12.05.2010r

DECYZJA
Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2 oraz art. 75 ust 4 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 (Dz. U.
z 2008r Nr 199, poz. 1227 ze zm.) w związku z §3 ust. 1 pkt 44 rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 09.11.2004 roku 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 ze zm) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu
postępowania administracyjnego (Dz. U z 2000 roku Nr 98 poz. 1071 ze zmianami) po
rozpatrzeniu wniosku z dnia 18.01.2010r Pana Jarosława Galasa zam. Kazala Nowa 7,
62-831 Korzeniew, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
planowanego przedsięwzięcia polegającego na produkcji brykiet ze słomy na działce nr 318
w m. Mycielin, gmina Mycielin, powiat kaliski, województwo wielkopolskie.

OKREŚLAM
środowiskowe uwarunkowania na realizację przedsięwzięcia polegającego na
produkcji brykiet ze słomy na działce nr 318 w m. Mycielin, gmina Mycielin, powiat
kaliski, województwo wielkopolskie
Charakterystyka przedmiotowego przedsięwzięcia znajduje się w załączniku nr 1, który
stanowi integralną część niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE
Pan Jarosław Galas zam. Kazala Nowa 7, 62-831 Korzeniew wnioskiem z dnia
18.01.2010r zwrócił się do Wójta Gminy Mycielin z prośbą o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na
produkcji brykiet ze słomy na działce nr 318 w m. Mycielin, gmina Mycielin, powiat kaliski,
województwo wielkopolskie.
Zgodnie z §3 ust. 1 pkt 44 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004
roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań zawiązanych z kwalifikowaniem
przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257,
poz. 2573 ze zm.) w/w inwestycja została zakwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
Dla terenu objętego wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach Gmina Mycielin nie posiada miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.
O wszczęciu postępowania powiadomiono strony, które w określonym terminie nie wniosły
żadnych uwag i nie zgłosiły zastrzeżeń.
Wójt Gminy Mycielin działając zgodnie z art. 64 ust. 1 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 (Dz. U. z 2008r Nr 199,
poz. 1227 ze zm.) pismem nr KŚ.7624/1/10 z dnia 18.01.2010r wystąpił do Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Poznaniu (uzupełnioną kartę informacyjną przedsięwzięcia przesłano wraz

z pismem z dnia 29.03.2010r) z prośbą o wydanie opinii w sprawie obowiązku
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu pismem nr ON-NS-72/3-8(1)/10
z dnia 03.02.2010r (data wpływu 16.02.2010r) wydał opinię sanitarną, iż planowana
inwestycja może potencjalnie znacząco wpływać na środowisko i zasadne jest sporządzenie
raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony
Środowiska w Poznaniu pismem nr RDOŚ-30-OO.I-66190-449/10/akr z dnia 15.04.2010r
(data wpływu 19.04.2010r) uznał, iż dla przedmiotowej inwestycji nie zachodzi potrzeba
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko a co za tym idzie sporządzenia raportu
o oddziaływaniu na środowisko.
Po uzyskaniu powyższych opinii Wójt Gminy Mycielin działając na podstawie
art. 63 ust. 1 w/w ustawy wydał postanowienie nr KŚ.7624/1/10 z dnia 30.04.2010r w którym
stwierdził brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla
przedmiotowego przedsięwzięcia.
Brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko stwierdzono, uwzględniając następujące uwarunkowania, o których mowa
w art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko:
1) rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia:
Projektowana instalacja do produkcji brykietów ze słomy zlokalizowana zostanie
w miejscowości Mycielin na działce nr 318, na terenie istniejącego gospodarstwa rolnego
w dawnym budynku garażowym. Słoma dostarczana będzie w postaci balotów przy pomocy
ciągników rolniczych raz dziennie. Inwestor przewiduje zainstalowanie urządzeń
(brykieciarka i rozdrabniacz słomy) w murowanym budynku garażowym. Odbiór produktu
prowadzony będzie przy użyciu samochodów ciężarowych z częstotliwością raz w tygodniu.
Planowana wielkość produkcji brykietów na rok wyniesie 780 Mg. Instalacja do produkcji
brykietów będzie pracowała wyłącznie w porze dziennej przez 8 godzin (maksymalnie
10 godzin) dziennie, z wyłączeniem dni wolnych od pracy.
2) usytuowanie przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla
środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności
samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów
przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego:
Planowana inwestycja zlokalizowana zostanie na działce nr 318 w m. Mycielin, która nie
posiada ustalonego przeznaczenia pod względem zagospodarowania przestrzennego Gminy
Mycielin ze względu na utratę ważności z dniem 31.12.2004r planu zagospodarowania
przestrzennego. Najbliższe zabudowania mieszkalne znajdują się w odległości ok. 10 m od
budynku, w którym produkowane będą brykiety. W czasie rozdrabniania i załadunku sieczki
słomy dochodzić będzie do emisji pyłu, dlatego też brykieciarka wyposażona będzie
w urządzenia odpylające-filtry workowe, w związku z tym nie przewiduje się znaczącego
oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na stan powietrza atmosferycznego.
Dotrzymane będą również dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku na terenach objętych
ochroną akustyczną zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia
14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku
(Dz. U. Nr 120, poz. 826). Inwestycja nie będzie wiązała się z powstawaniem ścieków
technologicznych.
Planowana inwestycja zlokalizowana będzie poza granicami obszarów objętych ochroną
prawną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody
(Dz. U z 2009r Nr 151, poz. 1220 ze zm.).

Najbliżej położonym obszarem zaliczonym do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000,
jest "Dolina Swędrni" PLH300034 znajdujący się w odległości ok. 11 km od planowanego
przedsięwzięcia.
3) rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do
uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2
Uwzględniając zakres i charakter przedsięwzięcia, lokalizację w istniejącym budynku, poza
obszarami podlegającymi ochronie nie przewiduje się negatywnego wpływu przedmiotowego
przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze, a w szczególności na obszary chronione, w tym
na siedliska przyrodnicze, gatunki i integralność ww. obszaru Natura 2000 powyższe obszary
położone sa w bezpiecznej odległości i dlatego też realizacja i eksploatacja planowanej
inwestycji nie będzie oddziaływać na gatunki roślin, zwierząt i ich siedliska oraz siedliska
przyrodnicze objęte ochroną.
Produkcja brykiet na planowanym terenie nie spowoduje pogorszenia stanu środowiska pod
warunkiem zastosowania właściwych rozwiązań technicznych i prawidłowej pracy urządzeń.
Użytkownik instalacji będzie miał obowiązek prawidłowej eksploatacji urządzeń oraz
właściwego ich zabezpieczenia w celu wykluczenia możliwości powstania awarii.
Ewentualne uciążliwe oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko będzie mieścić się
w granicach terenu, na którym prowadzona będzie przedmiotowa działalność. Inwestycja
uwzględnia ochronę interesów osób trzecich.
Ze względu na możliwość powstania większego obciążenia istniejącej
infrastruktury technicznej - droga gminna nr działki 300, zobowiązuje się użytkownika
instalacji do przestrzegania częstotliwości dostarczania słomy i odbioru gotowego
brykietu w zakresie podanym w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, stanowiącej
załącznik nr 2 do niniejszej decyzji.
Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji decyzji.
Integralną część niniejszej decyzji stanowią załączniki w postaci charakterystyki
przedsięwzięcia i karty informacyjnej.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji służy Stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego
Kolegium Odwoławczego w Kaliszu w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania za
pośrednictwem tut. Urzędu.
Wójt Gminy Mycielin
/-/ Jerzy Matuszewski
Załączniki:
Załącznik nr 1 - Charakterystyka przedsięwzięcia,
Załącznik nr 2 - Karta informacyjna.
Otrzymują:
1. Jarosław Galas
Kazala Nowa 7, 62-831 Korzeniew,
2. a/a.
Do wiadomości:
1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
ul. Kościuszki 6, 62-800 Kalisz,
2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 223/229, 61-485 Poznań.
Opłatę skarbową pobrano w wysokości 205,00 zł
(słownie:dwieście pięć zł 00/100) zgodnie
z cz. I pkt. 45 załącznika do ustawy z dnia 16.11.2006r o opłacie skarbowej

(Dz. U. nr 225, poz. 1635 ze zm.)

Sporządziła: Barbara Ignatowicz

Załącznik nr 1 do decyzji Wójta Gminy Mycielin
nr KŚ. 7624/1/10 z dnia 12.05.2010r

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA
Projektowana instalacja do produkcji brykietów ze słomy zlokalizowana zostanie
w miejscowości Mycielin na działce nr 318, na terenie istniejącego gospodarstwa rolnego
w dawnym budynku garażowym. Słoma dostarczana będzie w postaci balotów przy pomocy
ciągników rolniczych raz dziennie. Inwestor przewiduje zainstalowanie urządzeń
(brykieciarka i rozdrabniacz słomy) w murowanym budynku garażowym. Odbiór produktu
prowadzony będzie przy użyciu samochodów ciężarowych z częstotliwością raz w tygodniu.
Planowana wielkość produkcji brykietów na rok wyniesie 780 Mg. Instalacja do produkcji
brykietów będzie pracowała wyłącznie w porze dziennej przez 8 godzin (maksymalnie
10 godzin) dziennie, z wyłączeniem dni wolnych od pracy.
Najbliższe zabudowania mieszkalne znajdują się w odległości ok. 10 m od budynku,
w którym produkowane będą brykiety. W czasie rozdrabniania i załadunku sieczki słomy
dochodzić będzie do emisji pyłu, dlatego też brykieciarka wyposażona będzie w urządzenia
odpylające-filtry workowe, w związku z tym nie przewiduje się znaczącego oddziaływania
planowanego przedsięwzięcia na stan powietrza atmosferycznego. Dotrzymane będą również
dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku na terenach objętych ochroną akustyczną
zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w
sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826).
Inwestycja nie będzie wiązała się z powstawaniem ścieków technologicznych.
Planowana inwestycja zlokalizowana będzie poza granicami obszarów objętych ochroną
prawną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U z
2009r Nr 151, poz. 1220 ze zm.).
Najbliżej położonym obszarem zaliczonym do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000,
jest "Dolina Swędrni" PLH300034 znajdujący się w odległości ok. 11 km od planowanego
przedsięwzięcia.
Uwzględniając zakres i charakter przedsięwzięcia, lokalizację w istniejącym budynku, poza
obszarami podlegającymi ochronie nie przewiduje się negatywnego wpływu przedmiotowego
przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze, a w szczególności na obszary chronione, w tym
na siedliska przyrodnicze, gatunki i integralność ww. obszaru Natura 2000 powyższe obszary
położone sa w bezpiecznej odległości i dlatego też realizacja i eksploatacja planowanej
inwestycji nie będzie oddziaływać na gatunki roślin, zwierząt i ich siedliska oraz siedliska
przyrodnicze objęte ochroną.
Produkcja brykiet na planowanym terenie nie spowoduje pogorszenia stanu środowiska pod
warunkiem zastosowania właściwych rozwiązań technicznych i prawidłowej pracy urządzeń.
Użytkownik instalacji będzie miał obowiązek prawidłowej eksploatacji urządzeń oraz
właściwego ich zabezpieczenia w celu wykluczenia możliwości powstania awarii.
Ewentualne uciążliwe oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko będzie mieścić się
w granicach terenu, na którym prowadzona będzie przedmiotowa działalność. Inwestycja
uwzględnia ochronę interesów osób trzecich.
Wójt Gminy Mycielin
/-/ Jerzy Matuszewski

