
RR.6220.1.2020       Miedźno, 29.06.2020 r. 

POSTANOWIENIE 

Na podstawie art. 123 § 1 i 2, art. 124 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks 

postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 poz. 695), zwany dalej Kpa, oraz art. 63 ust., art. 

64 ust. 1 pkt 1, ust. 3 i 4, art. 66 oraz art. 68, art 69 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o 

udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r.,  poz. 471) oraz § 3 ust. 

1 pkt 40 lit. a, tiret 3 i 7  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) 

nawiązując do pisma Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Państwowej 

Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w Kłobucku  oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody 

Polskie w sprawie wydania opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na 

środowisko i ewentualnego zakresu dla przedsięwzięcia polegającego na: „Zabudowie 

tymczasowej kotłowni kontenerowej o mocy 345 kW zasilającej w ciepło budynek szkolny” 

znajdującego się na nieruchomości oznaczonej nr 1415/2 ul. Szkolna 1 obręb Miedźno 

POSTANAWIAM 

odstąpić od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia 

polegającego na: „Zabudowie tymczasowej kotłowni kontenerowej o mocy 345 kW zasilającej w 

ciepło budynek szkolny” 

Uzasadnienie 

 W dniu 24.02.2020 r. wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: 

„Zabudowie tymczasowej kotłowni kontenerowej o mocy 345 kW zasilającej w ciepło budynek 

szkolny” na działce nr 1415/2. W ramach planowanego przedsięwzięcia planuje się posadowienie 

tymczasowej kotłowni kontenerowej o mocy 345 kW służącej do ogrzewania szkoły. Kotłownia 

kontenerowa wyposażona będzie min. w: 

1. Kocioł olejowy typu Viessmann 345 kW; 

2. Palnik Riello; 

3. Naczynie zbiorcze; 

4. Zabezpieczenie stanu wody; 

5. Zawór bezpieczeństwa; 

6. Pompa obiegowa; 

7. Zawór mieszający; 



8. Pompa mieszająca; 

9. 3 szt. zbiorników na olej opałowy o pojemności 2 m³ każdy, czyli łącznie 6 m³.  

W dniu 24.02.2020 r. zostało wszczęte postępowanie w przedmiotowej sprawie. Postępowanie 

jest prowadzone z udziałem społeczeństwa. Zgodnie z art. 33 Uooś, postanowienie o wszczęciu 

postępowania zostało podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w publicznie 

dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Miedźno: 

www.bip.miedzno.akcessnet.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Miedźno.  

Przedsięwzięcie zostało zaklasyfikowane jako mogące potencjalnie  Wójt Gminy Miedźno jako 

organ prowadzący postępowanie dnia 24 lutego 2020 r. pismem znak: RR 6220.1.2020 wystąpił 

do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Państwowej Powiatowej 

Inspekcji Sanitarnej w Kłobucku oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego, Wody Polskie w 

Sieradzu z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na 

środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, określenia zakresu raportu o 

oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na środowisko. 

 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny pismem znak ONS-NZ/523-2/246/2020        z 

dnia 08.06.2020 r. w swej opinii uznał, iż dla planowanego przedsięwzięcia nie zachodzi potrzeba 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Organ po dokonaniu analizy stwierdził, że 

montaż kotłowni nie wymaga specjalnych rozwiązań chroniących środowisko. Zarówno budowa 

jak i eksploatacja nie wpływa na środowisko gruntowo-wodne, nie powoduje także istotnych 

zmian w ukształtowaniu terenu. Oddziaływanie inwestycji może nastąpić jedynie na etapie 

budowy ze względu na pracę wymaganego sprzętu do montażu kontenera, wykonania przyłącza 

do budynku szkoły oraz zatrudnionych osób na terenie budowy. Organ uznał, że jest to 

oddziaływanie minimalne ze względu na podejmowane działania minimalizujące i krótkotrwałe, 

nie spowoduje także przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach objętych 

ochroną akustyczną. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny stwierdził, że na etapie 

eksploatacji przedsięwzięcia nie przewiduje się oddziaływania na zdrowie ludzi oraz 

występowania uciążliwości wpływających na warunki ich życia. 

 Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska pismem znak WOOŚ.4220.54.2020.EJ.2       z 

dnia 03.03.2020 r. wyraził opinię, że nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia. Organ w swym uzasadnieniu stwierdził, że 

planowane przedsięwzięcie nie będzie stanowiło znaczącego zagrożenia dla środowiska 

naturalnego. Uznał także, że nie zachodzą szczegółowe uwarunkowania, a w szczególności 

stopień wykorzystania zasobów naturalnych oraz ryzyko wystąpienia poważnej awarii, przy 

http://www.bip.miedzno.akcessnet.pl/


uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych rozwiązań zabezpieczających. Realizacja 

przedmiotowego przedsięwzięcia wiązać się będzie z okresowym wzrostem uciążliwości 

hałasowych oraz emisją substancji do powietrza w wyniku przejazdu pojazdów transportujących 

urządzenia technologiczne. Mając na uwadze zakres prac oraz fakt, że przedsięwzięcie 

realizowane będzie w obrębie terenów zagospodarowanych należy uznać, iż oddziaływanie to 

będzie miało charakter krótkookresowy i ograniczony do najbliższego otoczenia terenu 

przedsięwzięcia. RDOŚ stwierdził, że funkcjonowanie instalacji nie będzie wiązało się z 

powstawaniem cieków przemysłowych i bytowych. Wody opadowe i roztopowe z dachu 

kontenera odprowadzane będą do kanalizacji deszczowej. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie 

będzie realizowane na obszarach: wodno-błotnych, o płytkim zaleganiu wód podziemnych, 

wybrzeży górskich w strefie ochronnej ujęć wody i ochronnych zbiorników wód śródlądowych, 

wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz 

siedlisk przyrodniczych objętych ochroną o znacznej gęstości zaludnienia oraz przylegających do 

jezior i ochrony środowiskowej. W zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia nie występują obiekty 

wpisane do rejestru zabytków.  

 Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu pismem znak: 

PO.ZZŚ.5.435.78m.2020.MK z dnia 26.05.2020 r. wyraził opinię o braku przeprowadzenia oceny 

oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i wskazuje na konieczność określenia        w decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań: 

1. Podczas prowadzenia prac budowlanych miejsca do parkowania maszyn budowlanych 

(zaplecze budowy) usytuować na terenie utwardzonym i zabezpieczonym przed 

ewentualnym wpływem substancji ropopochodnych na środowisko gruntowo-wodne; 

2. Teren inwestycji na etapie realizacji i eksploatacji należy wyposażyć w sorbenty, w celu 

neutralizacji zanieczyszczeń gruntu substancjami ropopochodnymi; 

3. Sprzęt i maszyny wykorzystywane podczas realizacji inwestycji powinien spełniać 

odpowiednie standardy jakościowe, techniczne, wykluczające emisje do wód i do ziemi 

zanieczyszczeń z grupy ropopochodnych (oleje, smary, paliwo); 

4. Zastosować wannę olejowa, która objętościowo pomieści olej opałowy w 3 zbiornikach; 

5.  Odpady, powstałe w fazie budowy należy czasowo magazynować w szczelnych 

pojemnikach wykonanych z materiałów odpornych na działanie chemiczne 

magazynowanych odpadów lub luzem, o ile stan skupienia na to pozwala, pod 

przykryciem zabezpieczającym odpady przed czynnikami atmosferycznymi, w sposób 

zabezpieczający przed przedostaniem się zanieczyszczeń do gruntu. 



W czasie eksploatacji nie będą wytwarzane odpady. W odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. k 

ustawy ooś organ ustalił,. Że według charakterystyki Jednolitych Części Wód Podziemnych 

(JCWPd) planowane przedsięwzięcie znajduje się w granicach JCWPd o kodzie PLGW600098, 

która charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym oraz chemicznym. Jest ona monitorowana, a 

ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych jest niezagrożona. Planowana inwestycja 

zlokalizowana będzie w regionie wodnym Warty, w zlewni Jednolitej Części Wód 

Powierzchniowych (JCWP): Biała Oksza o kodzie PLRW600016181669, JCWP posiada status 

naturalnej części wód o złym stanie. Jest ona monitorowana i określana jako „zagrożona” 

nieosiągnięciem celów środowiskowych. Dla omawianej JCWP przedłużono termin osiągnięcia 

celu środowiskowego ze względu na brak możliwości technicznych do roku 2027.  Organ mając 

na uwadze charakter i skalę oddziaływania, zastosowane rozwiązania i technologie oraz przy 

założeniu realizacji określonych w sentencji warunków stwierdza brak możliwości znaczącego 

oddziaływania na pozostające w zasięgu oddziaływania jednolite części wód  i nie stwierdza się 

negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia.  

 Wobec powyższego stwierdzono, że planowane przedsięwzięcie nie wymaga 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć mogących potencjalnie 

znacząco oddziaływać na środowisko, wymaganej art. 63 ustawy z dniaa 3 października 2008 r. o 

udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Niniejsze postanowienie podlega 

publikacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Miedźno: 

www.bip.miedzno.akcessnet.pl oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Miedźno. 

Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego 

w Częstochowie za pośrednictwem Wójta Gminy Miedźno w terminie 7 dni. 

Z up. Wójta 

(-) Agnieszka Związek 

Sekretarz Gminy Miedźno 
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