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RGPiOŚ.6220.4.2011/12              Gnojnik 27.03.2012 r. 
 

POSTANOWIENIE 

 

Na podstawie art. 63 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji 

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz. U.  Nr 199, poz. 1227z późn. zm.), w związku z art. 123 § 1 ustawy 

z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r., 

Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z § 3 ust. 1 pkt. 48 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 Krakowie 

oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzesku 

 

POSTANAWIAM 

 

1. nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego 

przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa istniejącego budynku stolarni na działkach nr 512/1, 513, 

514 w miejscowości Uszew”. 

2. określić zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko: 

 raport powinien zostać opracowany zgodnie z wymaganiami art. 66 ustawy z dnia 

3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na 

środowisko (Dz. U.  Nr 199, poz. 1227z późn. zm.), a także uwzględniać wymagania 

zawarte w Opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 17 

stycznia 2012 roku, znak: ST-I.4240.1.1.2011.JI. 

 

UZASADNIENIE 

 

Wnioskiem z dnia 20.12.2011 r. firma OKNO-DREWAL” S.C. Produkcja Stolarki Otworowej, 

32 – 865 Uszew 115, wystąpiła o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  zgody na 

realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa istniejącego budynku stolarni na działkach nr 512/1, 513, 

514 w miejscowości Uszew”, dołączając do wniosku wymienione w art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 

3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie (…), , informacje 

o przedsięwzięciu. 

Przedmiotowa inwestycja, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 48 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 

Nr 213, poz. 1397) zaliczana jest do rodzaju przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko.  

Zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 

o środowisku i jego ochronie (…), ewentualny obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na 
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środowisko stwierdza w drodze postanowienia organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. 

Pismem znak: RGPiOŚ.6220.4.2011 z dnia 30.12.2011 strony zostały zawiadomione 

o wszczęciu postępowania administracyjnego. W toku postępowania, stosownie do art. 64 ustawy 

z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie (…), tut. Urząd 

wystąpił do  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie oraz Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzesku  w celu uzyskania opinii, co do potrzeby 

przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, 

a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 

środowisko. Organy te wydały opinie: 

1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku opinią sanitarną znak: NZ-420-1/12 

z dnia 09.01.2012 r. wyraził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na 

środowisko 

2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie opinią znak: ST.I.4240.1.1.2012.JI 

z dnia 17.01.2012 r. stwierdził obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na 

środowisko dla planowanego przedsięwzięcia i określił zakres raportu o oddziaływaniu 

przedsięwzięcia na środowisko zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 66 ustawy z dnia 

3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska (...). 

 

W dniu 09.01.2012 r. do Urzędu Gminy Gnojnik wpłynął zwrot korespondencji skierowanej do 

Zofii Rabiasz (strony postępowania)  z adnotacją, że doręczenie było niemożliwe z powodu śmierci 

adresata. Wezwanie spadkobierców Zofii Rabiasz. nie jest możliwe, bowiem nie są oni znani organowi 

administracji, nie jest wiadomym, czy działają osoby sprawujące zarząd majątkiem masy spadkowej, 

nie działa także kurator wyznaczony przez sąd (art. 30 § 5 kpa). Mając na uwadze fakt, że 

postępowanie wszczęte wnioskiem firmy OKNO-DREWAL” S.C. Produkcja Stolarki Otworowej, 32 – 

865 Uszew 115 nie stało się bezprzedmiotowe, a w miejsce zmarłej strony mogą wstąpić jej 

spadkobiercy orzeczono o zawieszeniu postępowania na podstawie art. 97 § 1 pkt. 1 k.p.a. 

W dniu 09.03.2012 r. inwestor Pan Paweł Klecki złożył w Urzędzie Gminy w Gnojniku 

postanowienie o spadku po zmarłej Zofii Rabijas oraz oświadczenia Danuty Kleckiej i Czesława 

Kleckiego w których wskazani są spadkobiercy, po zmarłych następcach prawnych Zofii Rabijas.  Na 

podstawie złożonych dokumentów ustalono strony przedmiotowego postępowania. 

Postanowieniem znak RGPiOŚ.6220.4.2011/12 z dnia Gnojnik 21.03.2012 r. odwieszono 

postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  zgody 

na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa istniejącego budynku stolarni na działkach nr 512/1, 

513, 514 w miejscowości Uszew”. Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie (…), z uwagi na liczbę stron postępowania 

przekraczającą 20, organ zastosował przepisy art. 49 Kpa, tj. zawiadomił strony o wszczętym 

postępowaniu w sposób zwyczajowo przyjęty, przez umieszczenie informacji na tablicach ogłoszeń  

Urzędu Gminy w Gnojniku, oraz stronie internetowej Urzędu Gminy Gnojnik. 
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W ramach przeprowadzonego postępowania ustalono, iż planowana inwestycja polegać 

będzie na rozbudowie istniejącego budynku stolarni na działkach nr 512/1, 513, 514 w miejscowości 

Uszew o łącznej powierzchni wynoszącej 1,76 ha. Przedmiotowy zakład pracować będzie przez  12 

miesięcy w roku. Efektywny czas pracy wyniesie  około 270 dni po 8 godzin dziennie (1 zmiana). 

Liczba zatrudnionych  wyniesie 10 osób.  

Szacunkowo rocznie stolarnia będzie produkować ok. 1000 szt. okien i 200 szt. drzwi. 

Surowcami do produkcji stolarki otworowej będą: drewno (ok. 20 Mg rocznie), lakiery (ok.3 Mg 

rocznie), woda (ok. 100 m
3
 rocznie). W skład instalacji produkującej stolarkę otworową wchodzić będą 

następujące elementy : 

- obróbka mechaniczna drewna (piły, strugarki, frezarki) 

- szlifowanie drewna (szlifierki oscylacyjne) 

- malowanie (ściana lakiernicza - natrysk) 

- okuwanie (zakładanie szyb) 

- magazyn wyrobów gotowych 

 

Planowane jest następujące zagospodarowanie terenu inwestycji: 

Łączna powierzchnia działek - 17 600,00 m² 

Powierzchnia zabudowy - 1 576,00 m² 

Powierzchnia utwardzonego placu  manewrowego oraz miejsc parkingowych  - 1 126,95 m
2
 

w tym : 

- powierzchnia miejsc postojowych (ciężarowe) - 200,00 m² 

- powierzchnia miejsc postojowych (osobowe) - 250,00 m² 

- powierzchnia dróg i placów - 676,95 m² 

Powierzchnia terenów zielonych - 14 897,05 m² 

 

Stolarnia ogrzewana będzie trocinami drzewnymi. Obiekt wyposażony zostanie w instalację 

wodociągową, zasilaną ze studni głębinowej. Zapotrzebowanie na wodę do celów socjalno bytowych 

oraz technologicznych wyniesie 0,37 m
3
/d, Powstałe ścieki socjalno - bytowe odprowadzane będą do 

szczelnego zbiornika wybieralnego i okresowo wywożone na oczyszczalnię ścieków. Ścieki wód 

opadowo – roztopowych z dachów oraz terenu utwardzonego odprowadzane do zbiornika przeciw 

pożarowego.  

 

Za koniecznością przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, obejmującej 

opracowanie raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko przemawia: 

- emisja do powierza gazów i pyłów powstających podczas procesów spalania drewna 

w kotłowni, obróbki drewna, lakierowania oraz ruchem pojazdów na terenie zakładu; 

- emisja hałasu do środowiska spowodowana pracą urządzeń zainstalowanych w zakładzie 

oraz transportem; 

- odprowadzanie wód opadowo roztopowych z terenu utwardzonych; 

- powstawanie odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych oraz sposoby postępowania tymi 

odpadami;  
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- lokalizacja przedsięwzięcia na Obszarze Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza 

Wiśnickiego; 

 
Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do 

sporządzenia raportu, uwzględniając opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie 

znak: ST.I.4240.1.1.2012.JI, po szczegółowej analizie przedłożonej informacji o planowanym 

przedsięwzięciu, Wójt Gminy Gnojnik postanowił nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia i jednocześnie określił zakres 

raportu o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na środowisko.  

 

 

POUCZENIE 

 

Zgodnie z art. 65 ust. 2 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) na niniejsze postanowienie służy zażalenie 

do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnowie, ul. Bema 17 za pośrednictwem Wójta  

Gminy w Gnojniku w terminie 7 dni od dnia doręczenia pisma.  

 

. 

 

         /mgr/ Sławomir Paterek 

         Wójt Gminy Gnojnik 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1. „OKNO-DREWAL” S.C. Produkcja Stolarki Otworowej, 32 – 865 Uszew 115, 

2. Strony w drodze obwieszczenia (Tablica ogłoszeń - Urząd Gminy Gnojnik, strona internetowa: 

www.gnojnik.pl) 

3. a/a 

 

Do wiadomości: 

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie, Wydział Spraw Terenowych 

w Tarnowie, al. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów  

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku, ul. Okocimska 44 

 

 

 


