WÓJT GMINY GÓRZYCA

Górzyca, dnia 17 lipca 2013 r.

POSTANOWIENIE
GWOŚ.6220.6.4.2013
Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), art. 63 ust. 2 w związku z art. 75 ust. 1 pkt 4
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 ze zm., zwanej dalej ustawą o ooś),
a także § 3 ust. 1 pkt 81 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397)
po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie
Wielkopolskim oraz Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słubicach

postanawiam
nie stwierdzać potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia
na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco
oddziaływać na środowisko, pod nazwą:
„Tworzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Górzycy”,
stosownie do wszczętego dnia 27 maja 2013 r. postępowania o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek przedłożony przez Gminę Górzyca,
ul. 1 Maja 1, 69-113 Górzyca.

Uzasadnienie
Niniejsze postanowienie wydaje się w związku z wszczętym, w dniu 27 maja 2013 r.
na wniosek Gminy Górzyca, ul. 1 Maja 1, 69-113 Górzyca, postępowaniem administracyjnym
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsięwzięcia pod nazwą: „Tworzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych w Górzycy”.
Zgodnie z art. 63 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. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), obowiązek przeprowadzenia
oceny oddziaływania przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na
środowisko lub jego brak stwierdza, w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
W myśl art. 64 ust. 1 ww. ustawy postanowienia, o których mowa w art. 63 ust. 1 i 2,
wydaje się po zasięgnięciu opinii regionalnego dyrektora ochrony środowiska oraz organu,
o którym mowa w art. 78, w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o których
mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-3, 10, 11, 13 i 15-17. Organem tym, w analizowanym przypadku,
zgodnie z art. 78 jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słubicach.
Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
w rozpatrywanym przypadku jest zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 wójt, burmistrz, prezydent
miasta.
Dnia 27 maja 2013 r. do tut. Urzędu wpłynął wniosek Inwestora tj. Gminy Górzyca,
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ul. 1 Maja 1, 69-113 Górzyca, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizacje przedsięwzięcia pod nazwą: „Tworzenie Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych w Górzycy”, zlokalizowanego na działce o nr ewid. gruntu 467/13,
obręb Górzyca.
Po stwierdzeniu kompletności wniosku organ wszczął postępowanie administracyjne
w przedmiotowej sprawie, o czym powiadomił strony postępowania pismem z dnia 27 maja
2013 roku (znak: GWOS.6220.6.1.2013).
W związku z tym, że planowane przedsięwzięcie zaliczone zostało zgodnie z § 3 ust. 1
pkt 81 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1397),
do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, organ na
podstawie art. 64 ust.1 ustawy o ooś, wystąpił o opinię w sprawie konieczności
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia
pismami z dnia 27 maja 2013 roku do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Gorzowie Wlkp. oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słubicach.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słubicach, w piśmie z dnia 10 czerwca
2013 roku (13.06.2013 r. – data wpływu do tut. urzędu), znak: NZ.771.9.2013, przedstawił
swoją opinię stwierdzając, że nie wnosi o przeprowadzenie oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko.
Jednocześnie wniósł o uwzględnienie w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
następujących warunków wykorzystania terenu w fazie realizacji przedmiotowej inwestycji:
- celu ograniczenia uciążliwości hałasowej prace budowlane w sąsiedztwie zabudowań
mieszkalnych należy prowadzić wyłącznie w porze dziennej,
- użytkownicy terenów sąsiednich z budową zostaną powiadomieni o wystąpieniu
możliwych uciążliwości hałasowych związanych z pracami i okresie ich trwania,
- prace związane z rozbiórką dachu z eternitu muszą być prowadzone przez
wyspecjalizowaną w tym zakresie firmę, a eternit powinien być odpowiednio zabezpieczony
zarówno przy rozbiórce jak i podczas transportu, aby ograniczyć do minimum możliwość
pylenia,
- zaplecze budowlane zostanie usytuowane możliwie najdalej od terenów mieszkalnych,
- powierzchnia przeznaczona pod zaplecze budowlane i pod drogi dojazdowe zostanie
ograniczona do niezbędnego minimum,
- przy przejazdach przez tereny zabudowane należy bezwzględnie zachować
odpowiednią prędkość pojazdów, a przewożony ładunek należy odpowiednio zabezpieczyć
aby zminimalizować ewentualne uciążliwości (powinny być zastosowane odpowiednie osłony
przy transporcie m.in. w celu ograniczenia pylenia),
- obiekt należy zaprojektować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami
wiedzy technicznej, z zastosowaniem rozwiązań chroniących środowisko.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. nie wydał opinii
w rozumieniu art. 64 ust. 3 ustawy o ooś, w terminie 14 od dnia otrzymania wniosku
o wydanie opinii.
Organ analizując potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla
planowanego
przedsięwzięcia
wziął
pod
uwagę
uwarunkowania
określone
w 63 ust. 1 cytowanej ustawy tj.
1) rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:
a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji,
b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań
przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać
przedsięwzięcie,
c) wykorzystywania zasobów naturalnych,
d) emisji i występowania innych uciążliwości,
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e) ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji
i stosowanych technologii;
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 - uwzględniające:
a) obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych,
b) obszary wybrzeży,
c) obszary górskie lub leśne,
d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne
zbiorników wód śródlądowych,
e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin
i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną w tym obszary
Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody,
f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone,
g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,
h) gęstość zaludnienia,
i) obszary przylegające do jezior,
j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej;
3) rodzaj i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań
wymienionych w pkt 1 i 2, wynikające z:
a) zasięgu oddziaływania - obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą
przedsięwzięcie może oddziaływać,
b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy
przyrodnicze,
c) wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej
infrastruktury technicznej,
d) prawdopodobieństwa oddziaływania,
e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania.
Uwzględniając łącznie uwarunkowania związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia
do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, określone w art. 63 ustawy
o ooś, po analizie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla planowanego przedsięwzięcia oraz karty informacyjnej przedsięwzięcia, stwierdzono,
że nie jest ona zlokalizowana w strefie ochronnej ujęć wód i obszarach ochronnych
zbiorników wód śródlądowych, obszarach wybrzeży, obszarach górskich lub leśnych,
obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone, obszarach
o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, obszarach
przylegających do jezior i ochrony uzdrowiskowej oraz na obszarach o znacznej gęstości
zaludnienia. Przedmiotowe przedsięwzięcie znajduje się w granicach wielkoobszarowej
formy ochrony przyrody tj. Parku Krajobrazowego „Ujście Warty” oraz w odległości
ok. 200 m od terenu Natura 2000, obszarze mającym znaczenie dla Wspólnoty i obszarze
specjalnej ochrony Ujście Warty PLC080001.
W myśl § 1 ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia nr 21 Wojewody Lubuskiego z dnia 4 czerwca
2002 r. w sprawie zmiany Rozporządzenia Nr 7 Wojewody Gorzowskiego z dnia 18 grudnia
1996 r., w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego pn. „Ujście Warty”, na terenie parku
obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogąco znacząco oddziaływać na środowisko.
Zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U.
z 2009 r., nr 151, poz. 1220 ze zm.), powyższy zapis nie dotyczy realizacji inwestycji celu
publicznego. Zgodnie z art. 6 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 ze zm.) celami publicznymi
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w rozumieniu ustawy są: budowa i utrzymywanie publicznych urządzeń służących
do zaopatrzenia ludności w wodę, gromadzenia, przesyłania, oczyszczania i odprowadzania
ścieków oraz odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym ich składowania. Przedmiotowe
przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane jako punkt zbierania odpadów, stąd też niniejszy
sposób można określać jako zbieranie, magazynowanie bądź gromadzenie odpadów w celu
ich odzysku. Z powyższych względów planowane przedsięwzięcie należy kwalifikować jako
inwestycję celu publicznego.
Zagrożenia, zamieszczone w Standardowym Formularzu Danych Natura 2000 (SDF)
obszaru ochrony Ujście Warty PLC080001 to: ograniczenie powierzchni koszonych łąk
i wypasanych pastwisk, w tym kserotermicznych oraz związana z tym sukcesja roślinności,
zmiany reżimu wodnego, obszarów zalewowych polegające na ograniczeniu długości trwania
i wielkości zalewu, juwenalizacja lasów i niedostatek martwego drewna, ekspansja obcych
gatunków roślin i zwierząt. Mając na uwadze powyższe zapisy a także lokalny charakter
uciążliwości związanych z realizacją ww. przedsięwzięcia należy stwierdzić iż nie będzie ono
znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000.
Po przeanalizowaniu miejsca usytuowania przedsięwzięcia względem obszarów Natura
2000 oraz Parku Krajobrazowego „Ujście Warty”, można stwierdzić że zarówno etap
realizacji jak i późniejsza eksploatacja nie będą miały negatywnego wpływu na powyższe
obszary i cele ich ochrony, dla których zostały stworzone.
Działka o nr ewidencyjnym gruntu 467/13, obręb 1 Górzyca posiada aktualny plan
zagospodarowania przestrzennego terenów miejscowości Górzyca, zatwierdzony Uchwałą
Nr XVI.85.2012 Rady Gminy Górzyca z dnia 2 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Górzyca w obrębie
miejscowości Górzyca, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego poz.
966 z dnia 30 kwietnia 2012 roku. Ww. działka w miejscowym planie została oznaczona:
tereny zabudowy mieszkaniowej o symbolu „14 M”. Zgodnie z § 27 dla terenu oznaczonego
na rysunku planu symbolem 14M, ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa;
2) przeznaczenie uzupełniające: usługi podstawowe, zajmujące do 30% powierzchni
użytkowej budynku mieszkalnego lub do 25% powierzchni zabudowy w przypadku
lokalizacji w odrębnym budynku usługowym.
Usługi podstawowe, zgodnie z § 2, pkt 13, to działalności usług drobnych takich jak:
handel, gastronomia, usługi zdrowotne, finanse itp. Zbieranie wyselekcjonowanych odpadów
w kontenerach oraz pojemnikach od mieszkańców gminy tylko do czasu uzyskania potrzebnej
masy transportowej zdaniem organu jest usługą drobną, nie powodującą uciążliwości.
Ponadto planowane przedsięwzięcie znajdować się będzie na terenie już istniejącego zakładu
– Zakładu Gospodarki Komunalnej, którego działalność związana jest z usługami
podstawowymi.
Organ analizując informacje o planowanym przedsięwzięciu przedstawione w załączonej
do wniosku karcie informacyjnej, mając na względzie ww. opinię, uwzględniając łącznie
uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 cytowanej ustawy stwierdził, co następuje:
1) Planowane do realizacji przedsięwzięcie polegać będzie na budowie Punkty
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
2) Planuje się, że przedsięwzięcie zostanie usytuowane na terenie Gminy Górzyca,
w miejscowości Górzyca, na części działki o nr ewidencyjny gruntu 467/13,
na powierzchni 300 m2.
3) W ramach planowanego przedsięwzięcia przewiduje się:
- wymianę pokrycia dachowego na istniejącej wiacie o konstrukcji stalowej, z płyt
eternitowych falistych na blachodachówkę o powierzchni 200 m2,
- posadowienie pojemników, kontenerów na odpady, w tym niebezpieczne,
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- ogrodzenie magazynu odpadów niebezpiecznych.
4) W Punkcie nie będą prowadzone żadne prace demontażowe.
5) Odpady gromadzone w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych,
po uzyskaniu ilości transportowych będą odbierane bezpośrednio przez firmy
posiadające wszystkie niezbędne pozwolenia i przekazywane do ich dalszego
zagospodarowania.
6) Dojazd do planowanego Punktu odbywać się będzie z ulicy 1 Maja, stanowiącej
własność Gminy Górzyca, która stanowi drogę utwardzoną.
7) Wody deszczowe z terenów utwardzonych odprowadzane będą na tereny zielone
należące do inwestora.
8) Bezpośredni dozór nad funkcjonowaniem Punktu będą sprawowali pracownicy
zatrudnieni w Zakładzie Gospodarki Komunalnej odpowiedzialni za obsługę Punktu.
Punkt pracować będzie w systemie jednozmianowym od poniedziałku do soboty
w godzinach dziennych.
9) Planowane przedsięwzięcie w fazie realizacji jak również w fazie eksploatacji
nie przekroczy standardów jakości środowiska.
10) Planowana inwestycja nie wpłynie znacząco na obszary podlegające ochronie.
11) Obszar potencjalnego oddziaływania mieści się w granicach nieruchomości
przeznaczonej pod inwestycję, a zatem nie ma zastosowania analiza zjawiska
kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na terenach
nieruchomości sąsiednich.
12) Nie przewiduje się możliwości transgranicznego oddziaływania przedsięwzięcia
na środowisko.
13) Analizowane przedsięwzięcie to przedsięwzięcie o lokalnej skali oddziaływania.
14) Ww. przedsięwzięcie nie zostało wymienione w rozporządzeniu Ministra Środowiska
z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne
zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako
całości (Dz. U. Nr 122, poz. 1055).
Wobec powyższego, po zapoznaniu się z przedmiotowym wnioskiem, kartą informacyjną
i szczegółowym prześledzeniem nie tylko bezpośrednich, ale i pośrednich skutków działań,
jakie miałyby się znaleźć w przedmiotowym projekcie, a także po wnikliwej analizie
uwarunkowań realizacji planowanej inwestycji w przedłożonym wniosku, zważywszy
na uwarunkowania określone w art. 63 ust 1 ustawy o ooś, a zwłaszcza aspekt lokalizacyjny
planowanego przedsięwzięcia, a także skali i charakteru przedsięwzięcia, stwierdza się brak
możliwości znaczącego negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia
na środowisko.
Biorąc powyższe pod uwagę oraz w oparciu o cytowane na wstępie przepisy
postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie
Postanowienie jest ostateczne i nie przysługuje na nie zażalenie.
(-) Wójt Gminy Górzyca
Robert Stolarski

Otrzymują:
Strony według wykazu stron znajdującego się w aktach sprawy.
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