
BURMISTRZ
MIAST A SLAWKOWA

Nr ..1.~..1....OK.II. 76241-0005/09

Slawków, dnia 04 sierpien 2009r

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 106 Kpa, w oparciu o art. 63 ust. l, art. 64 ust. l i art. 66 ustawy z dnia 03 pazdziernika 2008r.
o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach
oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2008r. nr 199, poz. 1227), § 3 ust.l pkt. 70 Rozporzadzenia Rady Ministrów
z dnia 09 listopada 2004r. w sprawie okreslenia rodzajów przedsiewziec mogacych znaczaco oddzialywac na
srodowisko oraz szczególowych uwarunkowan zwiazanych z kwalifikowaniem planowanego przedsiewziecia do
sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na srodowisko (Dz. U. Nr 257 poz.2573 z pózn.zm.) oraz art.39 ust. l ustawy
z dnia 8 marca l 990r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z pózn.zm.) po rozpatrzeniu wniosku
Pana Marcina Sarnika zam. 41-260 Slawków ul. Jesionowa lo wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach

POST AN A WlAM

l. Nalozyc obowiazek przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewziecia na
srodowisko dla planowanego przedsiewziecia pn: "Budowa Okregowej Stacji
Kontroli Pojazdów oraz Stacji Obslugi Pojazdów w Slawkowie" •

2. Nalozyc obowiazek sporzadzenia raportu oddzialywania na srodowisko dla
planowanego przedsiewziecia, który powinien zawierac:

1. Opis planowanego przedsiewziecia, a w szczególnosci:
• charakterystyke calego przedsiewziecia i warunki uzytkowania terenu w fazie budowy

i eksploatacji lub uzytkowania,
• glówne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych,
• przewidywane rodzaje i ilosci zanieczyszczen, wynikajace z funkcjonowania

planowanego przedsiewziecia.
2. Opis elementów przyrodniczych srodowiska objetych zakresem przewidywanego

oddzialywania planowanego przedsiewziecia na srodowisko, w tym elementów srodowiska
objetych ochrona na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody.

3. Opis istniejacych w sasiedztwie lub w bezposrednim zasiegu oddzialywania planowanego
przedsiewziecia, zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami.

4. Opis przewidywanych skutków dla srodowiska w przypadku niepodejmowania przedsiewziecia.
5. Opis analizowanych wariantów w tym:

• wariantu proponowanego przez wnioskodawce oraz racjonalnego wariantu
alternatywnego,

• wariantu najkorzystniejszego dla srodowiska wraz z uzasadnieniem ich wyboru.
6. Okreslenie przewidywanego oddzialywania na srodowisko analizowanych wariantów, w tym

równiez w przypadku wystapienia powaznej awarii przemyslowej, a takze mozliwego
transgranicznego oddzialywania na srodowisko.

Urzad Miasta Slawków
Numer pisma:

GK.II.7624 1-0005/09

Data pisma:

03.08.2009r Strona l z 3



7. Uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawce wariantu, ze wskazaniem Jego
oddzialywania na srodowisko, w szczególnosci:

• ludzi, rosliny, zwierzeta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wode i powietrze,
• powierzchnie ziemi z uwzglednieniem ruchów masowych ziemi, klimat i krajobraz,
• dobra materialne,

• zabytki i krajobraz kulturowy objete istniejaca dokumentacja w szczególnosci rejestrem
lub ewidencja zabytków,

• wzajemne oddzialywanie miedzy wyzej wymienionymi elementami.

8. Opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawce oraz opis przewidywanych
znaczacych oddzialywan planowanego przedsiewziecia na srodowisko, obejmujacy
bezposrednie, posrednie, wtórne, skumulowane, krótko, srednio i dlugoterminowe, stale
i chwilowe oddzialywania na srodowisko wynikajace z:

• istnienia przedsiewziecia,
• wykorzystania zasobów srodowiska,
• emisji.

9. Opis przewidywanych dzialan majacych na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensacje
przyrodnicza negatywnych oddzialywan na srodowisko, w szczególnosci na cele i przedmiot
ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralnosci tego obszaru.

10. Jezeli planowane przedsiewziecie jest zwiazane z uzyciem instalacji, porównanie proponowanej
technologii z technologia spelniajaca wymagania, o których mowa w art.143 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska.

11. Wskazanie, czy dla planowanego przedsiewziecia jest konieczne ustanowienie obszaru
ograniczonego uzytkowania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo
ochrony srodowiska, oraz okreslenie granic takiego obszaru, ograniczen w zakresie
przeznaczenia terenu, wymagan technicznych dotyczacych obiektów budowlanych i sposobu
korzystania z nich, nie dotyczy to przedsiewziec polegajacych na budowie drogi krajowej.

12. Przedstawienie zagadnien w formie graficznej.
13. Przedstawienie zagadnien w formie kartograficznej w skali odpowiadajacej przedmiotowi

i szczególowosci analizowanych w raporcie zagadnien oraz umozliwiajacej kompleksowe
przedstawienie przeprowadzonych analiz oddzialywania na srodowisko.

14. Analize mozliwych konfliktów spolecznych zwiazanych z planowanym przedsiewzieciem.
15. Przedstawienie propozycji monitoringu oddzialywania planowanego przedsiewziecia

na etapie jego budowy i eksploatacji lub uzytkowania w szczególnosci na cele i przedmiot
ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralnosc tego obszaru.

16. Wskazanie trudnosci wynikajacych z niedostatku techniki lub we wspólczesnej wiedzy, jakie
napotkano opracowujac raport.

17. Streszczenie w jezyku niespecjalistycznym informacji zawartych w odniesieniu do kazdego
elementu raportu.

18. Nazwisko osoby lub osób sporzadzajacych raport.
19. Zródla informacj i stanowiacych podstawe do sporzadzenia raportu.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 01 czerwca 2009r. Pan Marcin Sarnik wystapil o wydanie decyzji

o srodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewziecie pn: "Budowa Okregowej Stacji Kontroli

Pojazdów oraz Stacji Obslugi Pojazdów w Slawkowie" Na tej podstawie Urzad Miasta Slawkowa
wszczal postepowanie i pismami nr GK.II.76241-0005/09 z dnia 15 lipca 2009r. zwrócil sie
do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dabrowie Górniczej oraz do Starosty
Bedzinskiego o wydanie opinii w trybie art.64 ust.! ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r.
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o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz.U. Nr 199,poz.1227) dla

planowanego przedsiewziecia pod nazwa: "Budowa Okregowej Stacji Kontroli Pojazdów oraz

Stacji Obslugi Pojazdów w Slawkowie" . Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Postanowieniem Nr NS/ZNS/523/528/290 1/50/09 z dnia 28 lipca 2009r. oraz Starosta Bedzinski
Postanowieniem nr WAiS.II. 7634-040/09 z dnia 27 lipca 2009r. zaopiniowali pozytywnie potrzebe
przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko planowanego przedsiewziecia. Burmistrz
Miasta Slawkowa przychylajac sie do stanowiska Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego i Starosty Bedzinskiego, ze eksploatacja planowanego przedsiewziecia bedzie
zwiazana z emisja zanieczyszczen pylowo-gazowych, emisja halasu, powstawaniem odpadów
niebezpiecznych i innych niz niebezpieczne, powstawaniem scieków socjalno-bytowych,
zanieczyszczonych wód opadowych oraz ze przedsiewziecie bedzie realizowane na terenie na
którym dominuje zabudowa jednorodzinna, zobowiazuje inwestora - Pana Marcina Sarnika do
opracowania raportu oddzialywania na srodowisko dla planowanego przedsiewziecia.

Od niniejszego postanowienia sluzy stronie zazalenie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Katowicach ul. Dabrowskiego 23 za posrednictwem Burmistrza Miasta
Slawkowa w terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienia.

nz. Zbigniew Tarmas
TE PC;A BURMISTRZA

Miasta

Otrzymuja:

I. Pan Marcin Sarnik
41-260 Slawków
III. Jesionowa I

2. a/a

Sporzadzil:Maria Chrzastek tel. 0322649573,5101/9381, e-mail: os@Slawkoll..pl
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