WÓJT GMINY MYCIELIN
KŚ. 7624/6,710

Mycielin, dnia 07.10.2010r

DECYZJA
Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu
postępowania administracyjnego (Dz. U z 2000 roku Nr 98 poz. 1071 ze zmianami)
w związku z 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.), po uwzględnieniu
opinii sanitarnej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu
nr ON.NS-72/3-19(2)/10 z dnia 22.09.2010r i opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska nr RDOŚ-30-OO.I-66190-643/10/es z dnia 28.06.2010r oraz po rozpatrzeniu
wniosku z dnia 16.08.2010r Pana Marcina Lewickiego zam. Ul. Młodzieżowa 29, 62-510
Konin w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego
przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku soków i napojów
chłodzących na budynek produkcyjno-magazynowy z częścią biurowo-socjalną
zlokalizowanego na działce nr 719 w m. Korzeniew, gmina Mycielin, w którym planowana
jest produkcja preparatów chemicznych do mycia i dezynfekcji dla przemysłu spożywczego.

ORZEKAM
umorzyć postępowanie administracyjne wszczęte w dniu 30.08.2010r w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia
polegającego na budowie zbiornika retencyjnego zlokalizowanego w Nadleśnictwie
Kalisz, Leśnictwo Orla Góra, obręb Ceków, oddział 356j w miejscowości Teodorów,
gmina

Mycielin, na działce nr

5356/2,

powiat kaliski,

ponieważ stało się

bezprzedmiotowe

UZASADNIENIE
Pan Janusz Skowroński MAG-PROJEKT - usługi projektowe ul. Św. Ducha 118A/4,
63-200 Jarocin działając z upoważnienia Inwestora Lasów Państwowych, Nadleśnictwo
Kalisz z/s Szałe, ul. Kaliska 195, 62-803 Kalisz 4 wnioskiem z dnia 20.08.2010r wystąpił
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia
polegającego na budowie zbiornika retencyjnego zlokalizowanego w Nadleśnictwie Kalisz,
Leśnictwo Orla Góra, obręb Ceków oddział 356j w miejscowości Teodorów, gmina Mycielin,
na działce nr 5356/2, powiat kaliski.
Wójt Gminy Mycielin działając zgodnie z art. 64 ust. 1 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 (Dz. U. z 2008r Nr 199,
poz. 1227 ze zm.) pismem nr 7624/9/10 z dnia 30.08.2010 wystąpił do Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Poznaniu z prośbą o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia
oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem nr RDOŚ-30-OO.III-66190299/10/nb z dnia 13.09.2010r zajął stanowisko w przedmiotowej sprawie, w którym

stwierdził że ponieważ wysokość piętrzenia planowanego zbiornika retencyjnego będzie
niższa niż 1,0 m, oznacza to że planowana inwestycja nie jest wymieniona w rozporządzeniu
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 związku z powyższym nie jest wymagane
uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji
i właściwe organy nie wydają opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu pismem nr ON.NS-72/3-51(3)/10
z dnia 17.09.2010r wydał opinię sanitarną, iż planowana inwestycja nie należy do
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i nie została wymieniona
w § 3 ust.1 przedmiotowego rozporządzenia, czyli nie wymaga przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko.
Dodatkowo w/w przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami zaliczanymi do
Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Ponieważ powyższe obszary położone sa
w bezpiecznej odległości, realizacja i eksploatacja planowanej inwestycji nie będzie
oddziaływać na gatunki roślin, zwierząt i ich siedliska oraz siedliska przyrodnicze objęte
ochroną. Planowana inwestycja nie znajduje się również na innych obszarach wymagających
specjalnej ochrony, wyznaczonych w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie
przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 ze zm.).
Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji decyzji.

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 Wójta Gminy Mycielin.
Wójt Gminy Mycielin
/-/ Jerzy Matuszewski
Otrzymują:
1. MAG-PROJEKT - usługi projektowe
Janusz Skowroński
ul. Św. Ducha 118A m.4, 63-200 Jarocin,
2. Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Kalisz z/s Szałe
ul. Kaliska 195, 62-803 Kalisz 4,
3. a/a.
Do wiadomości:
1. RDOŚ w Poznaniu
ul. 28 Czerwca 1956r nr 223/229, 61-485 Poznań,
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
ul. Kościuszki 6, 62-800 Kalisz.
Sporządziła: Barbara Ignatowicz

