
ŚG.7624/2/10  Kampinos, dnia 5 maja 2010 r. 
 

POSTANOWIENIE 

 

 Na podstawie art. 63 ust.1 i 4, art. 64, art. 65, art. 66 i art. 68 ustawy z dnia 3 października 2008 roku 

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeostwa w ochronie środowiska oraz 

ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 Nr 199 poz. 1227) oraz § 3 ust. 1 pkt. 22 rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia przedsięwzięd mogących znacząco 

oddziaływad na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowao związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia 

do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 z późn. zm.), a także art. 123 

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 roku 

Nr 98 poz.1071 z późn. zm.), 

postanawiam 

nałożyd na inwestora: Firmę Handlowo – Produkcyjno – Usługową „MACHPOL” Machulski Andrzej z siedzibą 

Murawki 23 obowiązek wykonania w pełnym zakresie art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 roku 

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeostwa w ochronie środowiska oraz 

ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 Nr 199 poz. 1227) raportu o oddziaływaniu na 

środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie wytwórni mas bitumicznych Concept 

Typ „TBA 3000 UC” łatwo przestawnej nietrwale związanej z gruntem wraz z infrastrukturą towarzyszącą 

w Gnatowicach Starych, gm. Kampinos. 

Uzasadnienie 

 Dnia 17 marca 2010 roku zostało wszczęte na wniosek inwestora – Firmy Handlowo – Produkcyjno – 
Usługowej „MACHPOL” Machulski Andrzej z siedzibą Murawki 23 postępowanie o wydanie decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie wytwórni 
mas bitumicznych Concept Typ „TBA 3000 UC” łatwo przestawnej nietrwale związanej z gruntem wraz 
z infrastrukturą towarzyszącą w Gnatowicach Starych, gm. Kampinos. 
 Planowane przedsięwzięcie zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 22 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
9 listopada 2004 roku w sprawie określenia przedsięwzięd mogących znacząco oddziaływad na środowisko oraz 
szczegółowych uwarunkowao związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu 
o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 z późn. zm.) jest przedsięwzięciem mogącym znacząco 
oddziaływad na środowisko, dla którego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 
stwierdza w drodze postanowienia organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, 
po zasięgnięciu opinii właściwych organów, jednocześnie określając zakres raportu. W przedmiotowej sprawie 
uzyskano opinie: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2010 znak: 
RDOŚ- 14-WOOŚ-II-UW-6614-529/10 stwierdzającą obowiązek sporządzenia raportu zgodnie z art. 66 ustawy 
powołanej na wstępie oraz Paostwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Powiecie Warszawskim 
Zachodnim z dnia 30 kwietnia 2010 r. znak: ZNS 712-93/07/10 - stwierdzającą koniecznośd przeprowadzenia 
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz określającą zakres raportu na zgodny z art. 66 ust. 
1 do 6 ustawy jw. 

Planowane przedsięwzięcie polegające na budowie łatwo przestawnej wytwórni mas bitumicznych 
Concept TYP „TBA 3000 UC” o wydajności 160 Mg/h zlokalizowane będzie w obrębie Gnatowice Stare gminy 
Kampinos na terenie działek nr ew. 112/8, 113/8, 122/8, 114/8, 115/7 o powierzchni łącznej 3 ha, czego 
powierzchnia wymagana dla posadowienia wytwórni obejmuje 2000 m

2
, powierzchnia placów, parkingów 

i dróg 6000 m
2
, powierzchnia pod pozostałe urządzenia i obiekty – 1000 m

2
. Pozostałą częśd terenu stanowid 

będą tereny zielone przeznaczone jako rezerwa dla ewentualnych dalszych inwestycji.  
W ramach projektowanej inwestycji zainstalowane zostaną dozatory kruszywa, wibratory, przenośniki 

dozujące, szafa rozdzielcza przenośników, przenośnik skośny, bęben suszarki, palnik kombinowany, instalacja 
dostarczająca i dozująca pył węglowy, dysza iniekcyjna, silos pyłu węglowego, filtr, wentylator napędowy, 
ślimak wypełniacza, komin, sortownia i wieża otoczarki, zbiornik gorącego kruszywa, zbiornik gotowej masy, 
wypełniacz, zestaw załadunkowy pyłów, zbiornik bitumu, dozator destruktu, centrala sterownicza oraz 
niezbędne pompy i mieszadła. Przewiduje się ponadto realizację zaplecza socjalno – administracyjnego. 

Dokumentacja złożona przez inwestora nie pozwala na jednoznaczne stwierdzenie wystąpienia 



możliwości kumulowania się oddziaływao przedsięwzięcia z innymi przedsięwzięciami. Z karty informacyjnej 
przedsięwzięcia nie wynika jednoznacznie, czy poziomy emisji spowodują przekroczenie standardów 
środowiskowych. Eksploatacja przedsięwzięcia związana będzie z emisją zanieczyszczeo do powietrza 
atmosferycznego powstałą w wyniku produkcji masy bitumicznej oraz w wyniku transportu związanego 
z działalnością zakładu. W związku z eksploatacją przedsięwzięcia do środowiska emitowany będzie hałas. 
W karcie informacyjnej przedsięwzięcia nie zawarto informacji dotyczących wykorzystania zasobów 
naturalnych. 

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie wiąże się z ryzykiem wystąpienia poważnej awarii. Planowane jest 
poza zasięgiem obszarów wodno – błotnych i innych, o płytkim zaleganiu wód podziemnych. Zlokalizowane jest 
poza obszarami wybrzeży i obszarami górskimi i leśnymi. W rejonie inwestycji nie występują obszary objęte 
ochroną, w tym strefy ochronne ujęd wód i obszary chronione zbiorników wód śródlądowych. Nie przewiduje 
się, z uwagi na lokalizację, a także skalę i zakres przedsięwzięcia wystąpienia jego znaczącego negatywnego 
oddziaływania na cele ochrony i integralnośd obszaru Natura 2000 Puszcza Kampinoska PLC140001 oraz na 
spójnośd całej sieci Natura 2000. W miejscu realizacji inwestycji brak jest obszarów o krajobrazie mającym 
znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne. Nie stwierdza się również możliwości wystąpienia 
oddziaływao o charakterze transgranicznym. 

Na podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia brak jest możliwości 
określenia zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na obszary geograficzne i liczbę ludności, nie 
można stwierdzid braku możliwości wystąpienia oddziaływania o znacznej wielkości lub złożoności, nie można 
ponadto ocenid prawdopodobieostwa wystąpienia istotnych oddziaływao przedsięwzięcia. W karcie 
informacyjnej przedsięwzięcia brak jest danych dotyczących czasu trwania, częstotliwości i odwracalności 
oddziaływania. 

Z uwagi na rodzaj planowanego przedsięwzięcia oraz możliwe wystąpienie zagrożeo, emisji 
zanieczyszczeo do powietrza atmosferycznego, emisji hałasu oraz innego rodzaju oddziaływao i uciążliwości, 
a także potencjalny wpływ inwestycji na poszczególne składniki środowiska, celowym jest przeanalizowanie 
łącznego wpływu przedsięwzięcia na środowisko. Przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko, 
w ramach której sporządzony zostanie raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, umożliwi 
dokładną analizę zamierzenia w kontekście jego oddziaływania, co pozwoli zmniejszyd lub wyeliminowad 
możliwe negatywne oddziaływania i wpływ na środowisko, a także mogące powstad związane z tym konflikty 
społeczne. 
 Biorąc pod uwagę ww. opinie, uwarunkowania środowiskowe oraz rodzaj planowanego 
przedsięwzięcia postanowiono jak w sentencji. 

 
Pouczenie 

 Na niniejsze postanowienie służy stronie prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego 

w Warszawie za pośrednictwem Wójta Gminy Kampinos, w terminie 7 dni od daty jego otrzymania. 

 

 

 

 
Otrzymują: 

Strony wg rozdzielnika 

a/a 

Do wiadomości: 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny,  

oraz: 

BIP Urzędu Gminy Kampinos,  

tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Kampinos 


