
Gózd, dnia  11.08.2010r 
RGG-7624/08/2010 
 
 
 

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

 
Na podstawie: 
 
-  art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst 
jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98 , poz. 1071, z późn. zm.); 
-  art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. Nr 98 z 2000 roku poz. 1071 z późn. zm.) 
-  § 3, ust. 1, pkt. 70 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie 
określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz 
szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia 
raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) 
 

postanawiam 
 

odstąpić od zobowiązania wnioskodawcy do sporządzenia raportu o 
oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: „Zmianie użytkowania 
istniejącego budynku gospodarczego wraz z rozbudową na zakład mechaniki pojazdowej na 
działce nr ewidencyjny 11/3 w miejscowości Niemianowice, obręb Niemianowice, gmina Gózd”. 

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

 
W dniu 21.06.2010 roku  na na wniosek   Pana Jarosława Marcula, zam. Tomaszów 

49, 26-640 Skaryszew z dnia 15.06.2010r. (data wpływu 17.06.2010r.)  zostało wszczęte 
postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 
realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Zmianie użytkowania istniejącego budynku 
gospodarczego wraz z rozbudową na zakład mechaniki pojazdowej na działce nr 
ewidencyjny 11/3 w miejscowości Niemianowice, obręb Niemianowice, gmina Gózd”. 

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na zmianie użytkowania istniejącego 
budynku gospodarczego wraz z rozbudową na zakład mechaniki pojazdowej na działce nr ew. 
11/3 w miejscowości Niemianowice, obręb Niemianowice, gmina Gózd. 
W warsztacie prowadzone będą następujące czynności: wymiana opon , wymiana układów 
wydechowych, naprawa silników, diagnostyka komputerowa, naprawa zawieszeń, naprawa 
układów napędowych, wymiana płynów eksploatacyjnych, wymiana klocków hamulcowych, 
usługi wulkanizacyjne, ustawianie świateł, naprawy instalacji elektrycznych, naprawy 
elektroniczne , ustawianie geometrii zawieszenia, diagnostyka elektronicznych układów 
hamulcowych. Nie będą wykonywane naprawy blacharskie , gdyż warsztat nie będzie 
posiadał lakierni samochodowej ani stanowiska do mycia samochodów. Planowany warsztat 
będzie wyposażony w dwa stanowiska naprawcze z podnośnikami elektro – hydraulicznymi , 



zaplecze socjalne i biuro. Przewiduje się, że średnie dzienne wykonanie prac naprawczych 
wynosić będzie 4 -10 pojazdów. 

W dniu 21.06.2010r. Urząd Gminy w Goździe pismami znak RGG 7624/08/2010 
wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomiu oraz 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Wydział Spraw Terenowych II w Radomiu   
z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na 
środowisko dla przedsięwzięcia inwestycyjnego. 

W przedłożonych opiniach w sprawie potrzeby i zakresu sporządzenia raportu 
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (opinia Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Radomiu z dnia 30.06.2010r.(data wpływu 06.07.2010) znak : 
ZNS 712-79/10 oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie RDOŚ-14-
WOOŚ-II-IA-6614-1206/10 z dnia 30.07.2010r. (data wpływu 06.08.2010)  w/w organy nie 
stwierdziły potrzeby sporządzenia raportu. 
 Z informacji zawartych we wniosku jak również wydanych opinii nie wynika aby 
realizacja inwestycji spowodowała przekroczenie standardów jakości środowiska w zakresie 
emisji zanieczyszczeń do powietrza lub emisji hałasu, kumulowania  się oddziaływań , 
wykorzystania zasobów naturalnych, czy wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. 
 
W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji. 
 
Na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie.  
 
 
 

Wójt Gminy Gózd 
/-/ Adam Jabłoński 

 
 
 
 
Otrzymują: 

1. Pan Jarosław Marcula, Tomaszów 49, 26 – 640 Skaryszew 
2. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad o/Warszawa, Rejon w Radomiu 

Wsola, ul. Spacerowa 10, 26  -660 Jedlińsk 
3. P. Wioletta i Konrad Woźniak 

Małęczyn Pieńki, ul. Działkowa 9, 26 – 634 Gózd 
4. P. Magdalena i Albert Stawczyk 

Niemianowice 26, 26 – 634 Gózd 
5. P. Agnieszka i Grzegorz Olczyk 

Niemianowice 26A, 26-634 Gózd 
6. Strona internetowa bip.gozd.pl 
7. a/a 

 
 

Do wiadomości : 
 
1) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie 
   ul. Sienkiewicza 3 
   00 – 015 Warszawa 
2) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu 
    ul. Aleksandrowicza 5 
   26-617 Radom 

 

 


