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RiOŚ.6220.6.2015                    Stawiszyn, dnia 01 lutego 2016 roku  

 

POSTANOWIENIE 

 Na podstawie art. 123 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2016 roku, nr 0, poz. 23) w związku z art. 63 ust. 2 i art. 64 ust. 1 ustawy 

z dnia 3 października o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1235 

ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 09 listopada 2015 roku Przedsiębiorstwa Handlowo – 

Produkcyjnego, Wiesław Wawrzyniak, Niedźwiady 45, 62-800 Kalisz w sprawie wydania decyzji                 

o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie 

wiaty do załadunku zboża z silosem spedycyjnym w miejscowości Zbiersk – Cukrownia na działkach 

nr 182/89 i 182/109 obręb Zbiersk – Cukrownia, gmina Stawiszyn 

POSTANAWIAM 

 odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na 

środowisko polegającego na budowie wiaty do załadunku zboża z silosem spedycyjnym                           

w miejscowości Zbiersk – Cukrownia na działkach nr 182/89 i 182/109 obręb Zbiersk – 

Cukrownia, gmina Stawiszyn. 

UZASADNIENIE 

 Wnioskiem z dnia 09 listopada 2015 roku (data wpływu do tut. Urzędu 18 listopada 2015 

roku) Przedsiębiorstwo Handlowo – Produkcyjne, Wiesław Wawrzyniak, wystąpił o wydanie decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie 

wiaty do załadunku zboża z silosem spedycyjnym w miejscowości Zbiersk – Cukrownia na działkach 

nr 182/89 i 182/109 obręb Zbiersk – Cukrownia, gmina Stawiszyn. 

 Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu 

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

oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1235 ze zm.) Burmistrz Stawiszyna wszczął 

postępowanie i pismami nr RiOŚ.6220.6.3.2015 z dnia 23 listopada 2015 roku oraz nr 

RiOŚ.6220.6.3.2015 z dnia 23 listopada 2015 roku wystąpił do Powiatowego Inspektora Sanitarnego 

w Kaliszu oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z prośbą o wydanie 

opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w 

przedsięwzięcia. Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2006 roku o udostępnianiu 

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

oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1235 ze zm.) strony postępowania zostały 

poinformowane o wszczęciu postępowania zostały poinformowane o wszczęciu postępowania oraz            

o możliwości zapoznania się z aktami sprawy. Dane o złożonym wniosku zostały umieszczone                      

w publicznie dostępnym wykazie danych zawierającym informacje o środowisku i jego ochronie 
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prowadzonym na stronie internetowej tutejszego urzędu. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 

w Kaliszu pismem nr ON.NS.72.3.55.2015 z dnia 22.01.2016 roku (data wpływu 25 stycznia 2016 

roku) wydał opinię sanitarną, że dla w/w przedsięwzięcia nie jest wymagane przeprowadzenie oceny 

oddziaływania na środowisko oraz sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko. Regionalny 

Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu opinią nr WOO-IV.4240.1508.2015.KL.4 z dnia 26 

stycznia 2016 roku (data wpływu 29 stycznia 2016 roku) wyraził opinię, że dla w/w przedsięwzięcia 

nie jest wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko. 

 Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie wiaty (o wymiarach 21 m x 9 m)                  

z przeznaczeniem do umieszczania w niej suszarni DDGS oraz wiaty do załadunku zboża                           

(o wymiarach 21 m x 8,5 m) przy istniejącym kompleksie magazynowym na zboże. Ponadto 

planowane jest posadowienie jednego silosu spedycyjnego o pojemności 81 ton służącego do 

załadunku zboża na samochody ciężarowe. Planowane wiaty zostaną wykonane z konstrukcji stalowej 

obudowanej płytą warstwową. Realizacja przedsięwzięcia umożliwi załadunek magazynowanego 

zboża w istniejących silosach na samochody ciężarowe oraz suszenie młóta powstającego                            

z odwirowania wywaru gorzelnianego. Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie 

funkcjonującego zakładu zajmującego się produkcją alkoholu etylowego z surowców rolniczych 

(głównie żyto, pszenżyto i kukurydza).Prace budowlane związane z realizacją planowanego 

przedsięwzięcia będą prowadzone na terenie działek o numerach ewidencyjnych 182/89 i 182/109 

obręb Zbiersk – Cukrownia w gminie Stawiszyn. Planowane przedsięwzięcie nie spowoduje zmian 

technologii produkcji prowadzonej w zakładzie. Inwestor nie przewiduje także wzrostu produkcji w 

zakładzie ani wzrostu w zakładzie ani wzrostu wykorzystywanych surowców do produkcji. Nie zmieni 

się również liczba pracowników zakładu.  

 Planowany silos spedycyjny oraz wiaty zlokalizowane będą w odległości ponad 120 m od 

najbliżej położonych budynków mieszkalnych. Budynki te są położone po drugiej stronie drogi 

powiatowej nr 4586 relacji Goliszew – Zbiersk. Częstotliwość czynności związanych z procesami 

załadunku zboża na samochody ciężarowe wynosić będzie 1 samochód dziennie. Czynności związane 

z rozładunkiem i załadunkiem zboża do planowanego silosu spedycyjnego będą prowadzone                     

w godzinach od 7.00 do 15.00. W związku z tym, iż inwestor nie przewiduje wzrostu produkcji                   

w zakładzie ani wzrostu wykorzystywanych surowców do produkcji nie zmieni się w sposób znaczący 

oddziaływanie akustyczne związane z ruchem pojazdów, w tym ciężkich zajmujących się obsługą 

zakładu (dowóz surowców i odbiór produktów). Uwzględniając powyższe, a także odległość 

względem terenów zabudowy mieszkaniowej, nie przewiduje się znaczącego zwiększenia poziomu 

hałasu w środowisku i przekroczenia akustycznych standardów jakości środowiska określonych 

poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112) na terenach objętych ochroną akustyczną.  

 Planowana suszarnia DDGS będzie uruchamiana jedynie na wypadek awarii funkcjonującej 

suszarni znajdującej się na terenie zakładu. A zatem suszarnie nie będą eksploatowane jednocześnie. 

Uwzględniając powyższe, odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy ooś należy 

stwierdzić, iż w przypadku przedmiotowego przedsięwzięcia nie przewiduje się znaczącego 

oddziaływania skumulowanego z innymi przedsięwzięciami o tym samym charakterze.  

 Odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy ooś stwierdza się, że ze względu na 

rodzaj, zakres i skalę przedsięwzięcia nie przewiduje się jego istotnego wpływu na stan jakości 

powietrza w rejonie zainwestowania na etapie eksploatacji. Emisja do powietrza występować może 

jedynie podczas procesów związanych z załadunkiem bądź rozładunkiem zbóż. Emisję tę, ze względu 
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na nierównomierny i impulsowy charakter i niewielką intensywność, należy uznać za pomijalnie małą. 

Emisję związaną z ruchem pojazdów dowożących i odbierających magazynowane zboże należy uznać 

za pomijalną, nie mającą istotnego wpływu na stan jakości planowanego przedsięwzięcia. 

 Z uwagi na rodzaj i zakres przedsięwzięcia należy stwierdzić, że przedmiotowe 

przedsięwzięcie nie wpłynie znacząco na zmiany klimatu na etapie jego realizacji, eksploatacji                      

i likwidacji. Z uwagi na rodzaj i charakter przedsięwzięcia, a także rozwiązania techniczne                          

i technologiczne, nie przewiduje się również znaczącego wpływu zmian klimatu na przedsięwzięcie. 

 Funkcjonowanie planowanego przedsięwzięcia nie będzie wiązało się z poborem wody na cele 

technologiczne. Ścieki bytowe powstające na terenie zakładu są i będą odprowadzane po oczyszczeniu 

do ziemi za pośrednictwem wylotu zlokalizowanego w rowie melioracyjnym RF w km 6+800 i dalej 

do rzeki Bawół (pozwolenie wodnoprawne wydane przez Starostę Kaliskiego z 19 września 2008 

roku, znak: OŚ.6223-56/08). Nie ma potrzeby budowy terenów utwardzonych na terenie zakładu. 

Teren, na którym planowana jest realizacja wiat oraz silosu jest terenem utwardzonym, a co za tym 

idzie realizacja planowanego przedsięwzięcia nie wpłynie na zmianę wielkości powierzchni 

odwadnianych. Ścieki w postaci wód opadowych i roztopowych z terenu zakładu są aktualnie 

kierowane do rowu melioracyjnego RF w km 6+200 i dalej do rzeki Bawół (pozwolenie wodnoprawne 

wydane przez Starostę Kaliskiego z dnia 31 sierpnia 2009 roku, znak: OŚ.6223-62/09).  

 W odniesieniu do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. 2 a-j ustawy ooś stwierdzono, że z uwagi na 

lokalizację i rodzaj planowanego przedsięwzięcia, w tym zakres prac budowlanych związanych                         

z realizacją planowanego przedsięwzięcia, nie przewiduje się jego znaczącego wpływu na obszary 

wodno – błotne i tereny o płytkim zaleganiu wód podziemnych, a także na strefy ochronne ujęć wód 

podziemnych.  

 W związku z funkcjonowaniem planowanego przedsięwzięcia nie zmieni się rodzaj 

wytwarzanych odpadów na terenie zakładu. Z uwagi na to, że realizacja planowanego przedsięwzięcia 

nie ma na celu zwiększenia wielkości produkcji nie przewiduje się także istotnego wzrostu ilości 

powstających odpadów na terenie zakładu. Odpady powstające na terenie zakładu są magazynowane 

selektywnie i  przekazywane odbiorcom uprawnionym do ich odzysku lub unieszkodliwiania.  

 Biorąc pod uwagę rodzaj i skalę przedsięwzięcia nie przewiduje się jego negatywnego 

oddziaływania na Jednolite Części Wód Powierzchniowych i Jednolite Części Wód Podziemnych.                 

W związku z powyższym należy uznać, że realizacja inwestycji nie będzie miała negatywnego 

wpływu na osiągnięcie celów środowiskowych określonych w Planie gospodarowania wodami na 

obszarze dorzecza Odry.  

 Zgodnie z art.63 ust. 1 pkt 3 ustawy ooś przeanalizowano zasięg, wielkość i złożoność 

oddziaływania, jego prawdopodobieństwo, czas trwania, częstotliwość i odwracalność oraz ustalono, 

że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska                            

i przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie transgranicznie oddziaływać na środowisko. 

 W związku z zapisami art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy ooś stwierdzono, że eksploatacja 

przedsięwzięcia nie jest związana z ryzykiem wystąpienia poważnej awarii.  

 Uwzględniając art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy ooś stwierdzono, że eksploatacja 

przedsięwzięcia nie będzie wiązała się z nadmiernym wykorzystaniem zasobów naturalnych. 
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 Teren przeznaczony pod inwestycję zlokalizowany jest poza obszarami chronionymi na 

podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1651 

t.j.). Najbliżej położonym obszarem Natura 2000 jest obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Dolina 

Swędrni PLH300034, oddalony o około 15 km. Przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie 

istniejącego zakładu, a jego realizacja nie jest związana z koniecznością wycinki drzew lub krzewów.  

 Mając na względzie lokalizację przedsięwzięcia poza obszarami chronionymi, na terenie 

istniejącego zakładu oraz brak potrzeby wycinki drzew i krzewów, nie przewiduje się znaczącego 

negatywnego przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną, 

rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności gatunków 

chronionych, rzadkich lub ginących oraz ich siedliska. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie także 

na obszary chronione, a w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin i zwierząt oraz ich 

siedlisk, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000 lub powiązania z innymi 

obszarami. Ponadto, przedsięwzięcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wpłynie  na 

funkcję ekosystemu.  

 Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji. 

POUCZENIE 

 Od niniejszego postanowienia służy Stronie możliwość wniesienia zażalenia do 

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu w terminie 7 dni od daty jego otrzymania. 

Otrzymują: 

1. Inwestor, 

2. a/a. 

Do wiadomości: 

1. Starosta Kaliski, Plac św. Józefa 5, 62-800 Kalisz, 

2. PAKLAND Sp. z o.o., Zbiersk – Cukrownia 61, 62-830 Zbiersk, 

3. Wojciech Wawrzyniak, Niedźwiady 45, 62-800 Kalisz, 

4. Wiesław Wawrzyniak, Niedźwiady 45, 62-800 Kalisz, 

5. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 

ul. Kościuszki 6, 62-800 Kalisz, 

6. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 

ul. J. H. Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań. 

 

Sporządziła: Agata Grala 

Osoba upoważniona do kontaktu: Agata Grala 


