BURMISTRZ MIASTA I GMINY
KONIECPOL
Nr GKOSBiRG.III.7063.9.11.p

Koniecpol , dn. 4.03.2011 r.

Postanowienie
Na podstawie art. 63 ust. 1 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.) , po zasięgnięciu opinii
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Częstochowie
postanawiam
stwierdzić obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla
planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko
polegającego na „Wdrożeniu innowacyjnej technologii rozdrabniania drewna i innych odpadów
pochodzenia organicznego na zrębek drzewny i biotrocinę na terenie PPHU SKALEC
w Koniecpolu , stosownie do wszczętego w dniu 24.01.2011 r. postępowania o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek PPHU SKALEC Józef Skalec ul. Przedmieście
Przysieka 12 42-230 Koniecpol z dnia 24.01.2011 r. , ustalając jednocześnie zakres raportu
o oddziaływaniu na środowisko zgodny z art 66 w/w ustawy ze szczególnym uwzględnieniem
analizy możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem .
Uzasadnienie
Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 80 w/w rozporządzenia przedsięwzięcie zakwalifikowano do rodzajów
inwestycji mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko . Przedmiotowe
przedsięwzięcie będzie polegało na wdrożeniu innowacyjnej technologii rozdrabniania drewna
i innych odpadów pochodzenia organicznego na zrębek drzewny i biotrocinę na terenie PPHU
SKALEC w Koniecpolu poprzez zakup recyklera do drewna i innych odpadów pochodzenia
organicznego . Projektuje się przerób odpadów w ilości ok. 60000 Mg rocznie , wyroby gotowe
będą wykorzystywane w przemyśle energetycznym oraz produkcji płyt meblowych . Biorąc pod
uwagę uwarunkowania zawarte w art. 63 ust.1 w/w ustawy – w szczególności niewielką odległość
od zabudowy mieszkaniowej oraz fakt , że na etapie eksploatacji będzie występowała emisja
zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do powietrza oraz emisja hałasu , postanowiono jak
w sentencji .
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza
mgr Janusz Stypka

Pouczenie
Na postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Częstochowie w terminie 7 dni od daty jego doręczenia za pośrednictwem Burmistrza Miasta
i Gminy w Koniecpolu .
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Otrzymują :
1. PPHU SKALEC Józef Skalec ul. Przedmieście Przysieka 12 42-230 Koniecpol
2. Strony postępowania
3. a/a
Do wiadomości :
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie
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