Mycielin, dnia 06.11.2012 r.
RRŚ.6220.11.2012.KŚ

DECYZJA
Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2 oraz art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84 i 85 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 (Dz. U. z 2008r Nr 199, poz. 1227 ze zm.) w związku z §3 ust. 1 pkt 76
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.11.2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko dla których ocena oddziaływania na środowisko może
być wymagana (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) 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 15.09.2012r Pana Michała Staszaka, zam. Przyranie 1a,
62-831 Korzeniew w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie warsztatu samochodowego na działce
nr 924/1 w miejscowości Przyranie, gm. Mycielin, po zasięgnięciu opinii Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Poznaniu, Wójt Gminy Mycielin

ORZEKA
realizację przedmiotowego przedsięwzięcia polegającego na budowie warsztatu
samochodowego na działce nr 924/1 w miejscowości Przyranie, gm. Mycielin i stwierdza
brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Charakterystyka przedmiotowego przedsięwzięcia znajduje się w załączniku, który stanowi
integralną część niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE
Wnioskiem z dnia 15.09.2012r Pan Michał Staszak, zam. Przyranie 1a,
62-831 Korzeniew zwrócił się do Wójta Gminy Mycielin z prośbą o wydanie decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na
budowie warsztatu samochodowego na działce nr 924/1 w miejscowości Przyranie, gm.
Mycielin.
W/w przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane do mogących znacząco oddziaływać na
środowisko na podstawie §3 ust. 1 pkt 76 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.11.2010
roku, w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko dla których
ocena oddziaływania na środowisko może być wymagana (Dz. U. Nr 213, poz. 1397).
Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt. 1 i 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.) Wójt
Gminy Mycielin pismem nr RRŚ.6220.11.2012.KŚ z dnia 18.09.2012r wystąpił do
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu oraz do 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 WOOIII.4240.275.2012.NB z dnia 03.10.2012r wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego

na budowie warsztatu samochodowego na działce o nr ewid. 924/1, obręb Przyranie nie ma
potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu pismem nr ON.NS-72.3.66.2012
z dnia 05.10.2012r wyraził opinię, że dla przedmiotowej inwestycji istnieje potrzeba
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, określił również
zakres raportu oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.
Biorąc pod uwagę uwarunkowania wymienione 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 (Dz. U. z 2008r Nr 199, poz. 1227 ze zm.)
przeanalizowano rodzaj, charakterystykę i usytuowanie przedsięwzięcia oraz rodzaj i skalę
jego możliwego oddziaływania. Biorąc powyższe pod uwagę Wójt Gminy Mycielin wydał
postanowienie nr RRŚ.6220.11.2012.KŚ dnia 17.10.2012r, w którym odstąpił od nałożenia
obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Planowane przedsięwzięcie polega na budowie dwustanowiskowego warsztatu
samochodowego, z pomieszczeniem biurowym, magazynowym oraz zapleczem socjalnym
dla pracowników o powierzchni ok. 625 m2. W warsztacie świadczone będą usługi polegające
na naprawie i wymianie elementów mechanicznych samochodów osobowych i dostawczych
oraz sprzedaży nowych i używanych części samochodowych. Inwestor przewiduje
wykonywanie prac blacharskich w celu przygotowania pojazdów do lakierowania. W
warsztacie nie będą jednak wykonywane prace lakiernicze.
W związku z realizacją inwestycji przewiduje się również budowę pięciu miejsc
parkingowych o pow. ok. 65 m2 i utwardzonego placu o pow. ok. 200 m2. Prace naprawcze
wykonywane będą wyłącznie wewnątrz budynku w porze dziennej w godz. 9-17.
Uwzględniając powyższe oraz skalę i lokalizację inwestycji w związku z jej eksploatacją nie
przewiduje się znaczącego wzrostu poziomu hałasu w środowisko, a co się z tym wiąże
przekroczenia akustycznych standardów jakości środowiska na terenach objętych ochroną
akustyczną, ponadto nie przewiduje się znaczącego wpływu na stan powietrza w rejonie
zainwestowania. Woda pobierana będzie wyłącznie na cele bytowe, Inwestor nie przewiduje
powstawania ścieków przemysłowych, ścieki bytowe odprowadzane będą do zbiornika
bezodpływowego i wywożone przez uprawniony podmiot. Odpady zbierane będą selektywnie
i przekazywane podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia. Wody opadowe i roztopowe
z powierzchni utwardzonych poprzez separator substancji ropopochodnych odprowadzane
będą powierzchniowo do ziemi. W celu ochrony środowiska gruntowo-wodnego posadzki w
warsztacie wykonane zostaną z betonu i wyłożone materiałem łatwo zmywalnym, w
przypadku wystąpienia ewentualnych wycieków substancji zanieczyszczających Inwestor
stosował będzie sorbenty celem ich neutralizacji.
Biorąc pod uwagę planowane rozwiązania mające na celu ochronę środowiska oraz
lokalizację przedsięwzięcia stwierdzono, ze nie będzie ono negatywnie oddziaływać na
obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszary
leśne oraz obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne
zbiorników wód śródlądowych. Eksploatacja przedsięwzięcia nie wiąże się z nadmiernym
wykorzystaniem zasobów naturalnych i ryzykiem wystąpienia poważnej awarii, przy
uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii.
Uwzględniając zapisy art. 63 ust.1 pkt 1 lit. b ustawy o udostępnianiu informacji o
środowisko i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko stwierdzono, iż w związku ze skalą i lokalizacją inwestycji w
fazie eksploatacji przedsięwzięcia nie będzie dochodzić do kumulowania się oddziaływań
planowanego przedsięwzięcia i innych przedsięwzięć. Planowana inwestycja zlokalizowana
zostanie poza obszarami podlegającymi ochronie 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 Natura 2000 (w odl. ok.13 km) jest obszar mający znaczenie dla
Wspólnoty Dolina Swędrni PLH300034.
Mając na uwadze lokalizację inwestycji na terenie zmienionym antropogenicznie,
poza obszarami chronionymi i niewielka skalę inwestycji nie przewiduje się jej znaczącego
negatywnego oddziaływania na środowisko przyrodnicze, w tym na obszary chronione, a w
szczególności na siedliska przyrodnicze lub gatunki ryb, dla których ochrony został
wyznaczony w/w obszar Natura 2000, ani pogorszenia integralności w/w obszaru Natura
2000 lub jego powiązania z innymi obszarami.
Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

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) Michał Staszak (Inwestor)
Przyranie 1a, 62-831 Korzeniew,
2) Weronika Bartosik,
3) Jacek Stańczyk,
4) Iwona Stańczyk,
5) Starosta Kaliski,
6) a/a.
Do wiadomości:
1) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 223/229, 61-485 Poznań,
2) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
ul. Kościuszki 6, 62-800 Kalisz.
Pobrano opłatę skarbową w wysokości 205,00 zł (słownie: dwieście pięć zł 00/100)
zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 16.11.2006r o opłacie skarbowej
(Dz. U. nr 225, poz. 1635 ze zm.)

Sporządziła: Barbara Ignatowicz

Załącznik do decyzji Wójta Gminy Mycielin
nr RRŚ. 6220.11.2012.KŚ z dnia 06.11.2012r

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA
Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane zostanie na działce nr 924/1 w m. Przyranie
i polegać będzie na budowie dwustanowiskowego warsztatu samochodowego,
z pomieszczeniem biurowym, magazynowym oraz zapleczem socjalnym dla pracowników
o powierzchni ok. 625 m2. W warsztacie świadczone będą usługi polegające na naprawie i
wymianie elementów mechanicznych samochodów osobowych i dostawczych oraz sprzedaży
nowych i używanych części samochodowych. Inwestor przewiduje wykonywanie prac
blacharskich w celu przygotowania pojazdów do lakierowania. W warsztacie nie będą jednak
wykonywane prace lakiernicze oraz demontaż aut.
W związku z realizacją inwestycji przewiduje się również budowę pięciu miejsc
parkingowych o pow. ok. 65 m2 i utwardzonego placu o pow. ok. 200 m2. Budynek warsztatu
wykonany zostanie w technologii tradycyjnej, murowanej i żelbetowej, z dachem
o konstrukcji drewnianej. Prace naprawcze wykonywane będą wyłącznie wewnątrz budynku
w porze dziennej w godz. 9-17. Szczegółowy zakres prac naprawczych będzie nastepujacy:
naprawa elementów mechanicznych (silniki, skrzynie biegów, układy jezdne, hamulce,
sprzęgła, elementy zawieszenie, elektromechanika) oraz naprawy blacharskie wszystkich
elementów karoserii.
Części zamienne składowane będą w oddzielnym pomieszczeniu, Inwestor planuje handel
częściami nowymi jak i używanymi. Części używane zostaną zabezpieczone przed wyciekiem
olejów, smarów i innych substancji mogących niekorzystnie wpływać na środowisko.
Przepracowane oleje będą przechowywane w szczelnych i oznakowanych pojemnikach,
zostaną przekazane uprawnionym odbiorcom do odzysku lub unieszkodliwiania.
Teren na którym planuje się budowę warsztatu jest wolny od zabudowy i pokryty zielenią
niską, nie wykazuje szczególnych walorów przyrodniczych, działka nie jest obecnie
zagospodarowana i stanowi grunty rolne klasy V i VI. Warsztat graniczyć będzie od stronty
południowej z droga powiatową od pozostałych stron z gruntami rolnymi, inwestycja nie
będzie miała wpływu na grunty sąsiednie.
Mając na uwadze lokalizację inwestycji na terenie zmienionym antropogenicznie, poza
obszarami chronionymi i niewielka skalę inwestycji nie przewiduje się jej znaczącego
negatywnego oddziaływania na środowisko przyrodnicze, w tym na obszary chronione, a w
szczególności na siedliska przyrodnicze lub gatunki ryb, dla których ochrony został
wyznaczony w/w obszar Natura 2000, ani pogorszenia integralności w/w obszaru Natura
2000 lub jego powiązania z innymi obszarami.

