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Padew Narodowa 28.12.2005 r.                                             
RGR-7332/1/05                                       
                                             
                                               P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art.123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U.Nr 98 z 2000 r., poz.1071 z późn. zmianami) oraz na podstawie art. 51 ust.2  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U.Nr 62, poz.627 z późn. zmianami)

                                               p o s t a n a w i a m

zobowiązać Inwestora: Elżbietę i Bogdana Panek, Skopanie 13/34, 38-451 Skopanie.

do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: 

budowie stacji paliw z zapleczem, myjnią, stacji kontroli pojazdów, serwisem opon z dwoma stanowiskami wymiany oleju wraz z urządzeniami niezbędnymi do prawidłowego użytkowania obiektów.
Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na działkach nr ewid. 2368/3, 2367/2 i 2366/3 
w miejscowości Padew Narodowa.

Raport o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko powinien być zgodny z przepisami art.52 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska i powinien zawierać:
1) opis planowanego przedsięwzięcia, a w szczególności:
a) charakterystykę całego przedsięwzięcia i warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji,
b) główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych
c) przewidywane wielkości emisji, wynikające z funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia,
2) opis elementów przyrodniczych środowiska, objętych zakresem przewidywanego
     oddziaływania planowanego przedsięwzięcia, 
3)  opis analizowanych wariantów, w tym wariantu:
a) najkorzystniejszego dla środowiska,
wraz z uzasadnieniem ich wyboru,
4) określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów, w tym również w razie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, 
5) uzasadnienie wybranego przez wnioskodawcę wariantu, ze wskazaniem jego     oddziaływania na środowisko, w szczególności na ludzi, zwierzęta, rośliny, powierzchnię ziemi, wodę, powietrze, klimat, dobra materialne, dobra kultury, krajobraz oraz wzajemne oddziaływanie między tymi elementami, 
6) opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko oraz opis metod prognozowania, zastosowanych przez wnioskodawcę,
7) opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko,
8) wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia konieczne jest ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania oraz określenie granic takiego obszaru, ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dotyczących obiektów budowlanych i sposobów korzystania z nich,
9)  przedstawienie zagadnień w formie graficznej,
10)  analizę możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem,
11) przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie jego budowy i eksploatacji,
12) wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy, jakie napotkano, opracowując raport,  
13) streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie,
14) nazwisko osoby lub osób sporządzających raport,
15) źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu  
Raport powinien uwzględniać oddziaływanie przedsięwzięcia na etapach jego realizacji, eksploatacji oraz likwidacji.

U z a s a d n i e n i e

Przedmiotowa inwestycja, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U.Nr 257, poz. 2573)  została zakwalifikowana do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 35 oraz pkt 70. Zgodnie z art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy POŚ inwestycja należy do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których może zostać ustalony obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.
Po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mielcu- Postanowienie z dnia 08.12.2005 r., znak: PSNZ 465-1-19/05 oraz opinii Starosty Powiatu Mieleckiego-Postanowienie z dnia 12.12.2005 r., znak OŚ-III-7633-98/05 
orzeczono jak w sentencji Postanowienia. 

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie przysługuje stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za moim pośrednictwem w terminie do 7 dni po upływie 
14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego Postanowienia (art. 49 Kpa oraz art. 46a ust. 5 ustawy POŚ). 



Otrzymują :
Wnioskodawca - za zwrotnym potwierdzeniem odbioru
Strony biorące udział w postępowaniu – informacja na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy 
Padew Narodowa, strona internetowa UG Padew Narodowa, BIP  

Do wiadomości :
	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

ul. M.C. Skłodowskiej 8
39-300 Mielec
2. Starosta Powiatu Mieleckiego
    ul. Chopina 16
    39-300 Mielec
	Kopia a/a 

	










