
Świdnica 30.10.2006 r. 
ZIRiOŚ/7624-1-D/30/2006                                                                         
 

DECYZJA nr 30/2006 
O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJ Ę 

PRZEDSIĘWZI ĘCIA 
„Zmiana funkcji użytkowej budynku gospodarczego na warsztat ślusarski ze stanowiskiem 

naprawy tłumików samochodowych” na dz. 437/3, 437/9 obręb Mokrzeszów, 
 Gmina Świdnica. 

 
 Na podstawie art. 46 a ust. 7 pkt 4, w związku z art. 46 ust. 1 i art. 56 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. 
Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) oraz art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 
Kodeks postępowania administracyjnego / Dz. U. nr 98, poz. 1071 z późn zm. /, po rozpatrzeniu wniosku     
złożonego przez że Pana Stanisława Knapika, zam. Szczepanów 60, 58-123 Strzelce - pełnomocnika inwestora 
tj.: Państwa Barbary i Mariana Wiatr, zam. Mokrzeszów 33b, 58-160 Świebodzice, oraz po otrzymaniu: 
- postanowienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdnicy  (pismo znak:  ZNS-610- 
  84/UP/06 z dnia 25 października 2006 r. ),  
- postanowienia Starosty Świdnickiego (pismo znak: ROŚ/7633/ 847/P/06 z dnia 5 września 2006), 
   

U s t a l a m  
 

następujące środowiskowe warunki realizacji w/w przedsięwzięcia : 
 
1) rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia: 
 
„Zmiana funkcji użytkowej budynku gospodarczego na warsztat ślusarski ze stanowiskiem naprawy tłumików 
samochodowych” na dz. 437/3, 437/9 obręb Mokrzeszów, Gmina Świdnica. 
 
2) warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym        
    uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów          
    naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:  
 
- W fazie realizacji przedsięwzięcia, prace winny być prowadzone w sposób zapewniający ograniczenie do 
minimum niekorzystnego przekształcenia terenu.   
- Inwestor powinien przestrzegać zasadę, że poziom hałasu na terenie najbliższego obszaru chronionego nie 
może przekraczać dopuszczalnego poziomu hałasu wyrażonego równoważnym poziomem dźwięku A, 
ustalonego jak w punkcie 2 tabeli 1 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004 r.   
w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 178 poz. 1841), a mianowicie: 
 LAeqTd = 55 dB(A) dla pory dziennej w godz. 600 - 2200 
 LAeqTn = 45 dB(A) dla pory nocnej w godz. 2200 - 600 
- Należy uzyskać stosowne zezwolenia / uzgodnienia wynikające z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001  
roku o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami). 
- Przed uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie inwestor powinien uzyskać pozwolenie na emisję pyłów lub 
gazów ze źródeł technologicznych, zgodnie z art. 180 ustawy Prawo Ochrony Środowiska. 
 
3) wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie 

budowlanym: 
 
Przedsięwzięcie ma być realizowane zgodnie z wymogami zawartymi w obowiązujących przepisach prawnych 
w tym w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2001 r.     Nr 62 poz. 627 , 
ze zm.). 

 
4) wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu 

do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia 
poważnych awarii:  

 
Nie dotyczy. 



5) wymogi w zakresie ograniczenia transgenicznego oddziaływania na środowisko w 
odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące 
transgenicznego oddziaływania na środowisko: 

 
Nie dotyczy. 
 
6) stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania 
 
Nie stwierdzono. 
 
 
 
 

U Z A S A D N I E N I E 
 

Dnia 21.07.2006 r., do tut. Urzędu wpłynął wniosek Pana Stanisława Knapika, zam. Szczepanów 60, 58-123 
Strzelce - pełnomocnika inwestora tj.: Państwa Barbary i Mariana Wiatr, zam. Mokrzeszów 33b, 58-160 
Świebodzice o wydanie decyzji   o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, 
polegającego na zmianie funkcji użytkowej budynku gospodarczego na warsztat ślusarski ze stanowiskiem 
naprawy tłumików samochodowych, na działkach 437/3, 437/9 obręb Mokrzeszów, Gmina Świdnica. 

Zawiadomieniem z dnia 01.08.2006r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w przedmiotowej 
sprawie.  

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 09 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. 257 poz 2573 
z póź. zm.) „stacje obsługi ...” (§ 3 pkt. 70 rozporządzenia) zaliczone są do przedsięwzięć dla których obowiązek 
sporządzania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko może być wymagany. 

Działając na podstawie art.48 ust. 1 i 2 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001 r., nr 62, 
poz.627 ze zm.), Wójt Gminy Świdnica zwrócił się do Starosty Powiatu Świdnickiego oraz Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego  w Świdnicy o opinię, co do potrzeby sporządzenia raportu dla 
planowanego przedsięwzięcia oraz co do zakresu ewentualnego raportu. Dyrektor Wydziału Rolnictwa i 
Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Świdnicy, pismo z dnia 10 sierpnia 2006 r.,  znak: 
ROŚ/7633/709/06, uznał, iż inwestycja nie wymaga sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.  
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdnicy pismem z dnia 18 sierpnia 2006r., znak: ZNS-624-66/UP/06, nie 
stwierdził obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.  

Postanowieniem nr 15/06 z dnia 5 września 2006 r., pismo znak : ZIRiOŚ 7624-1-P/15/2006 Wójt 
Gminy Świdnica odstąpił od obowiązku  sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla w/w 
przedsięwzięcia. 
Wójt Gminy Świdnica pismem nr ZIRiOŚ 7624-1- U-/15/2006 zwrócił się do Starosty Powiatu Świdnickiego 
oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdnicy uzgodnienie wniosku o wydanie decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach. Dyrektor Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa 
Powiatowego w Świdnicy, postanowieniem nr 51/2006 z dnia 5 września 2006 r., znak: ROŚ/7633/847/P/06, 
uzgodnił decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach z następującymi warunkami: 
- Inwestor powinien przestrzegać zasadę, że poziom hałasu na terenie najbliższego obszaru chronionego nie 
może przekraczać dopuszczalnego poziomu hałasu wyrażonego równoważnym poziomem dźwięku A, 
ustalonego jak w punkcie 2 tabeli 1 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004 r.   
w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 178 poz. 1841), a mianowicie: 
 LAeqTd = 55 dB(A) dla pory dziennej w godz. 600 - 2200 
 LAeqTn = 45 dB(A) dla pory nocnej w godz. 2200 - 600 
- Należy uzyskać stosowne zezwolenia / uzgodnienia wynikające z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001  
roku o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami). 
- Przed uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie inwestor powinien uzyskać pozwolenie na emisję pyłów lub 
gazów ze źródeł technologicznych, zgodnie z art. 180 ustawy Prawo Ochrony Środowiska. 
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdnicy postanowieniem nr 224/06 z dnia 25 października 2006r., znak: 
ZNS-610-84/UP/06, uzgodnił bez zastrzeżeń projekt pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych. Na 
etapie postępowania administracyjnego nie wpłynęły żadne wnioski i uwagi w przedmiotowej sprawie. 
 W decyzji nie ustalono warunków ochrony cennych wartości przyrodniczych ( w tym obszarów 
Natura 2000) i zasobów naturalnych, z uwagi na fakt, iż planowane przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na 



obszarze podlegającym ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. nr 
92, poz.880, z późn. zm.).  
 Z przeprowadzonego postępowania, tj. analizy całości zgromadzonego materiału dowodowego, w 
tym informacji o planowanym przedsięwzięciu oraz uzyskanych opinii i uzgodnień wynika, iż realizacja 
przedsięwzięcia spełniać będzie obowiązujące standardy jakości środowiska. Uznano zatem, że spełnione zostały 
warunki niezbędne do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla rozpatrywanego 
przedsięwzięcia. Orzeczono zatem jak w sentencji. 
 
 

P O U C Z E N I E 
 

1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzję, o której mowa w art. 46 
ust. 4 pkt. 2-9 ustawy Prawo ochrony środowiska – art. 56 ust. 9. 

2. Do zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stosuje się odpowiednio przepisy o wydaniu 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – art. 56 a. 

3.  Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której 
mowa w art. 46 ust. 4: wniosek winien być złożony nie później, niż przed upływem 2 lat od dnia,                 
w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna – art. 46 ust. 4b. 

4. Termin, o którym mowa powyżej może ulec wydłużeniu o 2 lata, jeżeli realizacja planowanego 
przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko przebiega etapowo oraz nie zmieniły 
się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – art. 46 ust. 4c. 

5. Od decyzji niniejszej służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za 
moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia opublikowania niniejszej decyzji. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki do decyzji  
1. Charakterystyka inwestycji  
2. kopia mapy sytuacyjno-wysokościowej z zaznaczonym zakresem inwestycji. 
 
Otrzymują: 
 

1. Barbara i Marian Wiatr 
Mokrzeszów 33 B 

2. Pan Stanisław Knapik 
Szczepanów 60 

    3.     Starostwo Powiatowe w Świdnicy 
4.     Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdnicy 
5.     inf. na tablicy ogłoszeń  
6.     inf. do BIP Gminy Świdnica 
7.      a/a   

 
 
 
 
 
 
 
 
Sp. Krzysztof Krzyśków 
Tel. 074/ 852-30-67 wew. 310 



 
Świdnica 30.10.2006 r. 

 
 

Załącznik nr 1 do decyzji znak :   
ZIRiOŚ/7624-1-D/30/2006                                                                         

 
 
 
 

Charakterystyka przedsięwzięcia 
 
Przedmiotem przedsięwzięcia jest zmiana funkcji użytkowej budynku gospodarczego na 
warsztat ślusarski ze stanowiskiem naprawy tłumików samochodowych, na dz. 437/3, 437/9 
obręb Mokrzeszów, Gmina Świdnica. Warsztat będzie zajmował powierzchnię 239.76 m2. 
Przedsięwzięcie polegać będzie na wykonywaniu , remoncie oraz wymianie tłumików. Nie 
przewiduje się zmian konstrukcyjno-budowlanych w istniejącym budynku gospodarczym. 
Zmiana funkcji spowoduje tylko wykonanie ścianek działowych. Projekt przebudowy 
budynku gospodarczego na warsztat ślusarski ze stanowiskiem naprawy tłumików 
samochodowych nie będzie stanowić zagrożenia dla środowiska zarówno w fazie budowy jak 
i eksploatacji.  
 
 


