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RGG 7624/05/2010 
 
 

P O S T A N O W I E N I E 
 
 

Na podstawie art.59 ust.1 pkt.2, art.63 ust.1, art.65, art.66 ust.1 , art.68 ust.1, art.75 ust.1, pkt 4  
ustawy z dnia 7 listopada 2008 r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, 
poz.1227 z późn. zm.) § 3 ust.1 pkt  35  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku 
w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz 
szczegółowych uwarunkowań związanych z klasyfikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu 
oddziaływania na środowisko (Dz. U .Nr 257, poz.2573 z późn. zm.) oraz art. 123 Kodeksu 
postępowania administracyjnego ( Dz. U. z  2000 r., nr 98, poz.1071 z późn zm.)  po zasięgnięciu 
opinii dotyczących wymogu sporządzenia raportu dla przedsięwzięcia polegającego na:  Rozbudowie 
stacji gazowej o jeden zbiornik paliw płynnych oraz jeden dystrybutor paliw płynnych wraz z 
infrastrukturą techniczną na terenie działki o numerze ewidencyjnym 35 w miejscowości 
Niemianowice obręb Niemianowice gmina Gózd 
 
 
                                                p o s t a n a w i  a m 
 
 

1. Stwierdzić potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla 
przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie stacji gazowej o jeden zbiornik paliw płynnych 
oraz jeden dystrybutor paliw płynnych wraz z infrastrukturą techniczną” na terenie działki o 
numerze ewidencyjnym 35 w miejscowości Niemianowice gmina Gózd  w postępowaniu o 
wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację w/w przedsięwzięcia 
    2.   Stwierdzić obowiązek sporządzenia raportu w pełnym zakresie o oddziaływaniu 
przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie stacji gazowej o jeden zbiornik paliw płynnych 
oraz jeden dystrybutor paliw płynnych wraz z infrastrukturą techniczną” na terenie działki o 
numerze ewidencyjnym 35 w miejscowości Niemianowice gmina Gózd 
     3.   Raport o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia opracować zgodnie 
z zakresem wynikającym z art. 66  ustawy z dnia 7 listopada 2008 r.   o udostępnieniu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 z późn. zm.) 
 
 

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

Na wniosek Pana Krzysztofa Zięby zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na 
budowie:  Rozbudowie stacji gazowej o jeden zbiornik paliw płynnych oraz jeden dystrybutor 
paliw płynnych wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działki o numerze ewidencyjnym 35 
w miejscowości Niemianowice gmina Gózd. 
Zgodnie § 3 ust.1 pkt.  35 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie 
określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz 
szczegółowych uwarunkowań związanych z klasyfikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu 
oddziaływania na środowisko (Dz. U .Nr 257, poz.2573 z późn. zm.) planowane przedsięwzięcie 
zaliczane jest do inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska, dla którego raport jest wymagany. 

Z uwagi na powyższe zgodnie z art.64 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 



Wójt Gminy Gózd wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie i 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomiu z wnioskiem o wydanie opinii, co do 
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko . 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie pismem Nr RDOŚ-14-WOOŚ-
IIMK-6614-303/10  z  dnia 24.02.2010r.( data wpływu 03.03.2010 r.) wyraził opinię, że: istnieje 
koniczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia 
polegającego na rozbudowie stacji gazowej o jeden zbiornik paliw płynnych oraz jeden 
dystrybutor paliw płynnych oraz jeden dystrybutor paliw płynnych wraz z infrastrukturą 
techniczną na terenie działki o numerze ewidencyjnym 35 w miejscowości Niemianowice gmina 
Gózd. 
Zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko winien być zgodny z art. 66 ustawy ooś. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu pismem Nr ZNS.712-31/10 z dnia 
26.02.2010 r. (data wpływu 04.03.2010 r.) uznał za konieczne przeprowadzenie oceny 
oddziaływania na środowisko i opracowania raportu w pełnym zakresie zgodnie z art. 66 
cytowanej wyżej ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 

 
Biorąc pod uwagę charakter przedsięwzięcia, po przeanalizowaniu informacji dołączonych do 

wniosku oraz po uzyskaniu uzgodnień i opinii organów pomocniczych postanowiono jak w sentencji. 
 
 
Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w 

Radomiu za pośrednictwem Wójta Gminy Gózd w terminie 7 dni od daty doręczenia. 
 

 

        Wójt Gminy Gózd 

        /-/  Adam Jabłoński 
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