
 
                                                                                                               Krzemieniewo, dnia 29.10.2012 r.   
       RRG.6220.2.2.2011 
 

 
                                                        POSTANOWIENIE 

 
 

             Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze 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 ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, 
poz. 1227  z późn. zm.), a także § 3 ust.1 pkt 76 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 
2010 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 2010 r. Nr 213 poz. 1397), po 
rozpatrzeniu wniosku  Pani Bożeny Jakuszkowiak i Pana Marka Jakuszkowiaka  

 
                                                                      postanawiam 
        
      nie nakładać obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 
      dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji obsługi kontrolno-pomiarowo-diagnostycznej 
      maszyn i urządzeń rolniczych położonego na terenie działki o numerze ewidencyjnym gruntu 287/8   
      w Nowym Belęcinie.   
      
 
 

                                                                    UZASADNIENIE 

 
 
   W  dniu 20 kwietnia 2011 r. wpłynął wniosek Pani Bożeny Jakuszkowiak zam. ul. Poznańska 69 b,   
   63-800 Gostyń oraz Pana Marka Jakuszkowiaka zam. ul. Poznańska 69 b,  63-800 Gostyń 
   w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie 
   znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na  budowie stacji obsługi kontrolno-pomiarowo- 
   diagnostycznej maszyn i urządzeń rolniczych w Nowym Belęcinie dz. nr 287/8, obręb Nowy Belęcin,  
   gm. Krzemieniewo.  
   Planowane przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane do grupy przedsięwzięć określonych w  
   § 3 ust.1 pkt. 76 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. (Dz. U. Nr 213,  
   poz.1397) w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać  
   na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć 
   do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko, dla których sporządzenie raportu może 
   być wymagane. W związku z tym wystąpiłem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w 
   Poznaniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lesznie o opinię co do 
   potrzeby przeprowadzenia oceny Oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko  
   i ewentualnego zakresu raportu. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w piśmie znak  
   WOO-I.4240.241.2011.PS z dnia 01.04. 2011 r. po stwierdzeniu konieczności  i otrzymaniu 
   uzupełnienia karty informacyjnej wyraził opinię, że nie istnieje  konieczność sporządzenia raportu. 
   Natomiast Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lesznie w piśmie znak  
   ON.NS-72/5/14-178/11 z dnia 12.05.2011 r. wyraził opinię, że sporządzenie raportu powinno być 
   wymagane. W uzasadnieniu tej opinii stwierdzono, że z przedstawionych materiałów nie wynika 
   jednoznacznie, że zakład nie będzie źródłem  ponadnormatywnej uciążliwości w zakresie emisji 
   hałasu oraz innych zanieczyszczeń do środowiska.   
   Po przeanalizowaniu karty informacyjnej i jej uzupełnienia oraz biorąc pod uwagę w/w opinie,  
   Wójt Gminy Krzemieniewo rozstrzygnął o braku obowiązku sporządzenia raportu dla 
   przedmiotowej inwestycji.   



    
 
   Na podstawie art. 63 ust.1 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnieniu 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 biorąc pod uwagę § 3 ust.1  
   pkt. 76 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. (Dz. U. Nr 213, poz.1397), 
   uznałem, że planowana inwestycja nie wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny 
   oddziaływania na środowisko i wobec tego postanowiłem jak w sentencji. 
                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono jak w osnowie   

         
  Na postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w 
  Lesznie w terminie 7 dni od daty jego doręczenia za moim pośrednictwem.    
              
       
  Otrzymują: 

 1.  Bożena  Jakuszkowiak 

  ul.  Poznańska 69b 

             63-800 Gostyń 

2.   Marek  Jakuszkowiak 

             ul.  Poznańska 69b 

             63-800 Gostyń 

       3.   Martyna Kasperska 

             Nowy Belęcin 2A 

             64-120 Krzemieniewo 

       4.   Szymon Kasperski 

             Nowy Belęcin 2A 

             64-120 Krzemieniewo 

       5.   Józef Kasperski 

             Nowy Belęcin 2A 

             64-120 Krzemieniewo 

       6.   Honorata Kasperska 

             Nowy Belęcin 2 

             64-120 Krzemieniewo 

       7.   Jacek Kasperski 

             Nowy Belęcin 2 

             64-120 Krzemieniewo 

       8.   Michał Justka  

            Nowy Belęcin 1 

      9.   a/a 

      
  

 
 
 
 
 
           



 
 
       
 


