
WÓJT GMINY
34-324 LIPOWA

pow. iywleckl - woj."Cllkle Lipowa, dnia 18.07.2008 r.

Znak: 7624/1~/08

Decyzja

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w zwiazku z art. 46 a ust. 7 pkt
4 oraz art. 56 ust. 2 i 8 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U.
Nr 62, poz. 627 ze zm.) w zwiazku z § 3 ust. 1 pkt 70 rozporzadzenia Rady Ministrów z dnia
9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajów przedsiewziec mogacych znaczaco
oddzialywac na srodowisko oraz szczególowych uwarunkowaniach zwiazanych z
kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na srodowisko
(Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana Rafala Matuszek zam. Lesna
313 i przeprowadzeniu postepowania w sprawie oceny oddzialywania na srodowisko

okreslam

srodowiskowe uwarunkowania zgody na realizacje przedsiewziecia polegajacego na "zmiana
sposobu uzytkowania budynku gospodarczego na warsztat stolarki - obróbka mechaniczna i
reczna drewna"".

1.Rodzaj i miejsce realizacji przedsiewziecia:
Warsztat stolarki - obróbka drewna na dzialce nr 537 polozonej w obrebie ewidencyjnym
Lesna, jednostka ewidencyjna Lipowa. W/w budynek o powierzchni 120m2( w tym
pomieszczenia na warsztat - 38,25m2), znajduje sie na dzialce o powierzchni 1635m2. W
warsztacie realizowana bedzie mechaniczna i reczna obróbka drewna, w postaci
pólfabrykatów do gotowych wyrobów stolarki meblowej i budowlanej. Elementy beda
wykonywane pod wykonczenie koncowe lakierami i innymi substancjami, które w w/w
warsztacie nie bedzie sie odbywalo. Produkcja miesieczna nie bedzie przekraczac 3m3. W
produkcji beda uzywane drobne maszyny stolarskie (5 szt): strugarki, frezarki oraz pilarki
tarczowe i tasmowe. Urzadzeniom z Zakladzie towarzyszyc beda odciagi pylów i zrebków
drzewnych. Woda nie bedzie pobierana, nie beda powstawaly scieki socjalno-bytowe.
Warsztat nie bedzie zródlem powstawania scieków technologicznych. Powstale odpady beda
przekazane uprawnionym firmom w celu dalszego zagospodarowania.

2.Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji ze szczególnym
uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zasobów
naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciazliwosci dla terenów sasiednich:
* odpady powstajace w wyniku prowadzonej dzialalnosci gromadzic selektywnie, w

odpowiednio oznaczonych pojemnikach oraz tymczasowo magazynowac w miejscach do
tego celu przeznaczonych a nastepnie przekazac do wlasciwych odbiorców odpadów;

* wokól warsztatu zalozyc pas zieleni izolacyjnej;
* prace w warsztacie winny odbywac sie wylacznie w ciagu dnia, przy zamknietych drzwiach

i oknach;
* po uruchomieniu warsztatu, nalezy przeprowadzic pomiary emisji halasu do srodowiska,

przypadku stwierdzenia niekorzystnych oddzialywan akustycznych na terenach
przyleglych, nalezy podjac stosowne dzialania i zastosowac takie rozwiazania, aby emisja



halasu nie pogorszyla w sposób znaczacy stanu srodowiska.

3.Wymogi w zakresie transgranicznego oddzialywania na srodowisko:
Nie przewiduje sie transgranicznego oddzialywania przedsiewziecia.

4.Charakterystyka przedsiewziecia zawarta zostala w zalaczniku do decyzji.
Zgodnie z art. 56 ust. 3 Prawo Ochrony Srodowiska charakterystyka przedsiewziecia zostala
zawarta w zalaczeniu do niniejszej decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

u z a s ad n i e n i e

1.Przedsiewziecie zlokalizowane jest na terenie Gminy Lipowa i bedzie realizowane w
miejscowosci Lesna na dz. nr 537. Przedsiewziecie jest zgodnie z ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.

2.W dniu 19.05.2008 r. zostal zalozony przez P. Rafala Matuszek wniosek o wydanie decyzji
srodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewziecia" Zmiana sposobu uzytkowania budynku
gospodarczego na warsztat stolarski - obróbka mechaniczna i reczna drewna"
Do wniosku zostaly zalaczone wymagane przepisami prawa zalaczniki:
-informacja o planowanym przedsiewzieciu zgodnie z art. 49 ust. 3 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 - Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z póznozm.)

- mapy ewidencyjne z zaznaczonym obszarem na którym beda oddzialywac przedsiewziecia.

Przedsiewziecie zgodnie z §3 Rozporzadzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w
sprawie okreslenia rodzajów przedsiewziec mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko
oraz szczególowych uwarunkowan zwiazanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do
sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na srodowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573) zmienione
rozporzadzeniem Rady Ministrów z dnia 10 maja 2005 r. znajduje sie w tzw. II grupie tj.
przedsiewziec mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko, dla których sporzadzenie
raportu o oddzialywaniu na srodowisko moze byc wymagane.
W zwiazku z powyzszym w toku postepowania organ je prowadzacy, Wójt Gminy Lipowa
wystapil do organów administracji przewidzianych w art. 51 ust.3 pkt 1 cyt. Ustawy Prawo
ochrony srodowiska tj.
- pismem z dnia 29.05.2008 r. znak: 7624/7/08 do Starosty Zywieckiego,
-pismem z dnia 29.05.2008 r. znak: 7624/7/08 do Panstwowego Powiatowego Inspektora

Sanitarnego w Zywcu,
o wydanie opinii, o koniecznosci sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na srodowisko
przedsiewziecia w/w a w razie stwierdzenia koniecznosci jego sporzadzenia o ustalenie
zakresu tego raportu.

3.W dniu 17.06.2008 r. Starosta Zywiecki postanowieniem znak: WOS - 7633/46/08 wyrazil
opinie o braku koniecznosci sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na srodowisko w/w
przedsiewziecia.

4.W dniu 30.06.2008r. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zywcu postanowieniem
znak: NS/ZNS/523-22/3483,3724/08 wyrazil opinie o koniecznosci sporzadzenia raportu o
oddzialywaniu na srodowisko przedsiewziecia w/w.

5.Wobec powyzszego dzialajac w trybie art.51 ust.2 cyt. ustawy Prawo Ochrony Srodowiska,
Wójt Gminy Lipowa postanowieniem z dnia 08.07.2008r. znak: 7624/11/08 odstapil od
obowiazku sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na srodowisko w/w przedsiewziecia.



6. W toku dalszego postepowania, Wójt Gminy Lipowa wystapil o dokonanie uzgodnien
przed wydaniem decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla w/wf przedsiewziecia.
- pismem z dnia 08.07.2008r. znak: 7624/13/08 do Starosty Zywieckiego;
-pismem z dnia 08.07.2008r. znak:7624/12/08 do Panstwowego Powiatowego Inspektora

Sanitarnego w Zywcu;

7. Postanowieniem z dnia 14.07.2008r. znak:WOS-7633/53/08 Starosta Zywiecki dokonal
uzgodnienia przedsiewziecia w/wf przed wydaniem decyzji srodowiskowych uwarunkowan
dla tego przedsiewziecia;

8. Postanowieniem z dnia14.07.2008r. znak: NS/ZNS/524 -14/4504/08 Panstwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zywcu dokonal uzgodnien przedsiewziecia w/w przed
wydaniem decyzji srodowiskowych uwarunkowan dla tego przedsiewziecia;

Wobec przeprowadzeniacalosci postepowaniaadministracyjnegow toku którego zostaly
wyrazone opinie i uzgodnienia przewidzianych organów, a takze po zapoznaniu sie ze
zlozona przez wnioskodawce dokumentacja, zostala wydana niniejsza decyzja, w której
zawarte zostaly wymogi, wskazane przez organy opiniujace w sprawie, a majace na celu
zminimalizowanie wplywu realizacji powyzszej inwestycji na srodowisko.

Wykazane w niniejszym uzasadnieniu, przedsiewziecie" zmiana sposobu uzytkowania
budynku gospodarczego na warsztat stolarki - obróbka mechaniczna i reczna drewna".
jest zgodne z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Lipowa, a wszelkie organy uczestniczace w niniejszym postepowaniu zajely przewidziane
prawne stanowisko. Nalezalo wiec wydac niniejsza decyzje nakladajac na wnioskodawce
warunki okreslone w tej sentencji, gwarantujac realizacje przedsiewziecia w sposób zgodny z
wymogami ochrony srodowiska.

Od niniejszej decyzji sluzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Bielsku - Bialej za posrednictwem Wójta . ~ipowa, w terminie 14 dni od daty jej
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Zalaczniki: \~~~:~>{y'
Charakterystyka planowanego przedsiewzi~gOdnied' art. 56 ust.3.

Otrzymuja:

1.P. Rafal Matuszek
zam. Lesna 313,
34-300 Zywiec,

2.P. P. Maria i Robert Borak
zam. Lesna 311,
34 -300 Zywiec,

3.P. Jan Sapeta
zam. Lesna 313,
34 -300 Zywiec,

4.P.P Józef i Maria Wojtyla
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Sekretarz Gminu



zam. Lesna 307,
34 -300 Zywiec

S.P.P. Julian i Otylia Semla
zam. Lesna 319,
34 - 300 Zywiec,

6.P.P. Leszek i Alicja Semla
zam. Lesna 128,
34 -300 Zywiec

7. a/a. JM.

Do Wiadomosci:

1. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
ul. Krasinskiego 3

2. Starostwo Powiatowe w Zywcu
ul. Krasinskiego 13.
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Zalacznik

do decyzji Wójta Gminy Lipowa o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia mogacego znaczaco oddzialywac na srodowisko znak: 7624/ /08 z dnia
18.07.2008r.

Charakterystyka przedsiewziecia pn:

" zmiana sposobu uzytkowania budynku gospodarczego na warsztat stolarki -
obróbka mechaniczna i reczna drewna".

Warsztat stolarki - obróbka drewna na dzialce nr 537 polozonej w obrebie ewidencyjnym
Lesna, jednostka ewidencyjna Lipowa.
W/w budynek o powierzchni 120m2( w tym pomieszczenia na warsztat - 38,25m2), znajduje
sie na dzialce o powierzchni 1635m2.
W warsztacie realizowana bedzie mechaniczna i reczna obróbka drewna, w postaci
pólfabrykatów do gotowych wyrobów stolarki meblowej i budowlanej.
Elementy beda wykonywane pod wykonczenie koncowe lakierami i innymi substancjami,
które w w/w warsztacie nie bedzie sie odbywalo.
Produkcja miesieczna nie bedzie przekraczac 3m3.
W produkcji beda uzywane drobne maszyny stolarskie (5szt): strugarki, frezarki oraz pilarki
tarczowe i tasmowe.
Woda nie bedzie pobierana, nie beda powstawaly scieki socjalno-bytowe. Warsztat nie
bedzie zródlem powstawania scieków technologicznych.
Powstale odpady beda przekazane uprawnionym firmom w celu dalszego zagospodarowania.
Praca urzadzen prowadzona bedzie przy drzwiach zamknietych.


